
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METILFENIDATO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE (TDAH) EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 18 ANOS: 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Caribé Teixeira Veloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017



 
 

Caroline Caribé Teixeira Veloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METILFENIDATO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE (TDAH) EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 18 ANOS: 

REVISÃO SISTEMÁTICA DE ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada a Faculdade 

Promove como requisito para obtenção do 

título de mestre em Tecnologia da Informação 

Aplicada à Biologia Computacional 

Orientador: Prof. PhD Luiz Alexandre Viana 
Magno 

Coorientadora: Prof. MSc Anna Carolina 
Lustosa Lima 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017



 
 

 

Metilfenidato no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em 

crianças e adolescentes de 6 a 18 anos: revisão sistemática de abordagem quantitativa 

Caroline Caribé Teixeira Veloso 

 

Dissertação apresentada a Faculdade Promove como requisito para obtenção do título de 

mestre em Tecnologia da informação aplicada à biologia computacional 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

  

 

: ____________________________________________________ 

Prof. PhD Luiz Alexandre Viana Magno (Orientador) 
 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª Maria Helena Rossi Vallon 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª Daniela Valadão Freitas Rosa 

 

 

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2017. 

 



 
 

Agradeço a Deus por colocar pessoas tão especiais ao meu lado, sem as quais 
certamente, não teria conseguido! 

Aos meus pais, obrigada pelo amor incondicional! Sempre acreditaram em minha 
capacidade, isso só me fortalece e me faz tentar fazer o melhor de mim.  

Ao Álvaro, por ser tão importante em minha vida. Sempre ao meu lado, me tornando 
mais confiante e me fazendo acreditar que posso mais que imagino. Obrigada pelo 
companheirismo, amizade, paciência, compreensão, apoio, alegria e amor, só assim, esse 
trabalho pôde ser concretizado. Obrigada por ter caminhado comigo nessa realização! Pela 
paz nos momentos em que me encontrei incapaz de prosseguir! 

Aos meus preciosos e amados filhos: Luiza, Gabriela e João Henrique, que me 
inspiram a buscar superação diariamente. Meu agradecimento especial por sempre 
confiarem e se orgulharem de mim. Vocês são meus maiores motivadores e minhas maiores 
alegrias! De fato, vocês são a recompensa da minha vida, minhas maiores riquezas. 
Obrigada por serem meus companheiros de viagem! 

A todos os professores do mestrado, que com ensinamentos, orientações e amizade, 
me ajudaram ativa ou passivamente neste projeto, o meu obrigado. Vocês foram 
referenciais para mim! Em especial, agradeço ao meu orientador, professor Magno, pelo 
empenho e sentido prático com que me orientou. Muito obrigada por ter me corrigido quando 
necessário! 

Agradeço, em especial, a Rosângela Hickson, coordenadora do mestrado, não só 
pela ajuda profissional, mas pela ajuda pessoal, pois foi amiga em um ambiente que, por 
muitas vezes, não era o meu. Obrigada de verdade!  

Desejo igualmente agradecer a todos os meus colegas do mestrado, especialmente 
a Flávio, cujo apoio e amizade verdadeiramente, estiveram presentes em todos os 
momentos. A Ludmila, Tadeu, Paulo e Álvaro, que se tornaram grandes amigos. Obrigada 
pelos momentos de estradas, tornando mais leves as nossas viagens. Foi bom poder contar 
com vocês!  

À Déborah Lélis, pela amizade e dedicação. Você esteve ao meu lado e não mediu 

esforços para me ajudar, sempre com uma solução simples, para os meus problemas que 

pareciam ser grandes. 

Finalmente, gostaria de agradecer à Faculdade Promove por abrir as portas para que 
eu pudesse realizar o mestrado, proporcionaram-me mais que a busca de conhecimento 
científico, mas uma lição de vida.  

Estamos vencendo juntos! 

Ninguém vence sozinho...  

 

 

 

  



 
 

RESUMO 

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

neurodesenvolvimento que surge na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a sua 

vida e é caracterizado por problemas de atenção, hiperatividade e impulsividade. Com 

redução significativa dos sintomas comportamentais do TDAH os psicoestimulantes ajudam 

a aliviar esses sintomas e promovem um aumento dos parâmetros neurocognitivos. Entre os 

psicoestimulantes, o Metilfenidato (MPH) é o mais utilizado para o tratamento de TDAH no 

mundo e seu uso uma psicoterapia farmacológica muito discutida pela comunidade 

científica, com alguns estudos mostrando eficácia no tratamento enquanto outros levantam 

dúvidas sobre sua eficácia. Esta pesquisa tem como objetivo verificar a eficácia do uso do 

Metilfenidato (MPH) no tratamento do TDAH, em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, na 

melhora da qualidade da atenção. Foi realizada uma revisão sistemática (RS) de abordagem 

quantitativa, através da busca de estudos, com dados primários, em publicações das bases 

de dados eletrônicas. O processo de avaliação da elegibilidade foi realizado usando os 

critérios de inclusão estabelecidos: artigos publicados a partir de 2010; grupos de crianças e 

adolescentes de seis a 18 anos de idade; diagnosticadas com TDAH; em tratamento com 

MPH; e, grupo controle com placebo ou não tratados. Os desfechos avaliados consideraram 

a eficácia do metilfenidato, na atenção das crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. A busca 

nas bases de dados apresentou um total de 477 artigos. Após a análise da presença de 

duplicatas, 44 artigos foram excluídos. Realizada triagem por leitura do título e resumo, 

foram excluídos 340 artigos. Dos 99 artigos restantes, 75 foram excluídos após leitura 

complementar da metodologia. Mais 17 foram excluídos após a leitura completa, restando 

então 7 artigos selecionados, dos quais 6 foram incluídos nas análises quantitativas da 

revisão sistemática. Foi aplicado o teste de inconsistência de Higgins (I2), que investiga o 

nível de heterogeneidade. Para cada par de dados, relacionados ao desfecho primário 

(atenção), foi calculado a diferença simples entre médias (tamanho do efeito - TE) e seus 

respectivos intervalos de confiança. Devido à possível heterogeneidade, optou-se pelo 

acréscimo da análise do Pooled Effect Size (Cohen’s d). A classificação do tamanho de 

efeito adotou os seguintes pontos de corte: ≤ 0,20 (trivial), 0,21-0,49 (pequeno), 0,50-0,79 

(moderado) e ≥ 0,80 (grande). Embora houve variação do efeito do MPH, em todos os 

estudos avaliados o efeito foi positivo. Os estudos de Wigal, et al. (2011), Paton, et al. 

(2013), Pearson, et al. (2013), e Froehlich, et al. (2014), mostraram efeito de melhora da 

atenção em resposta ao MPH, e os estudos de Van Der Oord, et al. (2012), Pearson, et al. 

(2013), e, Wigal, et al. (2015) mostraram efeito de melhora na desatenção, variando de 

pequeno a grande o seu efeito. Após o tratamento dos dados, entendeu-se que os objetivos 



 
 

da pesquisa foram alcançados, confirmando a eficácia do MPH na melhora da atenção em 

crianças e adolescentes. 

Palavras-chave: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Atenção. 

Desatenção. Metilfenidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopment disorder that 

arises in childhood, may accompany the individual throughout life, and is characterized by 

attention, hyperactivity and impulsivity problems. With a significant reduction in the ADHD 

behavioral symptoms, psychostimulants help to attenuate these symptoms and promote 

improvements in neurocognitive parameters. Among the psychostimulants, the 

Methylphenidate (MPH) is the most used for the ADHD treatment in the world and its use is 

discussed by the scientific community, with some studies evidencing effectiveness in the 

treatment while others raise questions regarding its efficacy. The present study aimed to 

evaluate the methylphenidate (MPH) efficacy in the treatment of ADHD in children and 

adolescents aged six to 18 years in improving attention. A systematic review (SR) with a 

quantitative approach was performed by the search of original articles, with primary data, in 

electronic databases. The following inclusion criteria were established for the eligibility 

process: articles published since 2010; groups of children and adolescents aged six to 18 

years; diagnosed with ADHD;  treated with MPH; and, the presence of groups placebo, 

control or non-treated. The outcomes evaluated considered the methylphenidate in the 

children and adolescents attention. The search in the databases retrieved 477 articles. After 

the duplicate screening, 44 were excluded. Following the title and abstract screening 340 

were excluded. Among the 99 articles left, 75 were excluded after full reading, and from the 7 

selected, 6 were included in the quantitative analyzes. The Higgins inconsistence test (I2) 

that evaluates the heterogeneity level, was applied. For each pair of data, related to the 

primary outcome (attention), the simple difference between means (effect size) was 

evaluated, along with its respective confidence intervals. Due to a possible heterogeneity, the 

Polled Effect Size (Cohen’s d) analysis was performed. The effect size classification adopted 

the following cut offs: ≤ 0.20 (trivial), 0.21-0.49 (small), 0.50-0.79 (medium) and ≥ 0.80 

(large). Although a MPH effect variance was observed, for all studies evaluated the effect 

was positive. The studies de Wigal, et al. (2011), Paton, et al. (2013), Pearson, et al. (2013), 

e Froehlich, et al. (2014) showed attention improvement in response to MPH, and the studies 

from Van Der Oord, et al. (2012), Pearson, et al. (2013), e, Wigal, et al. (2015) showed 

improvement effect on Inattention, varying the effects from small to large. After the data 

treatment, it was understood that the objectives of the research were achieved, confirming 

the effectiveness of MPH in improving attention in children and adolescents. 

 

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Attention. Inattention. Treatment. 

Methylphenidate.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Constitui-se tema desse estudo uma análise do uso do metilfenidato (MPH) no 

tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em crianças e 

adolescentes de 6 a 18 anos, através de uma revisão sistemática de abordagem 

quantitativa, para verificação da eficácia do medicamento, no que diz respeito à melhoria da 

atenção e diminuição da desatenção. 

TDAH é definido, pelo Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, 5ª 

edição (DSM-5, 2014), como sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, que surge na 

infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a sua vida, e é caracterizado por 

problemas de atenção, hiperatividade e impulsividade. Na escola primária, a maioria das 

crianças com TDAH apresenta problemas de leitura, ortografia e matemática (KORTEKAAS-

RIJLAARSDAM et al., 2017). Esses problemas podem estar relacionados com um nível 

inadequado de atenção em relação ao esperado para a idade, o que leva a distúrbios 

motores, cognitivos e comportamentais (FUENTES et al., 2014). 

Porém, o TDAH, pode ocorrer mesmo antes da criança ingressar na escola, sendo 

apresentado por déficits no desenvolvimento, que resultam em prejuízos no funcionamento 

social, acadêmico e profissional, e ainda apresentar sintomas clínicos que incluem excessos 

ou déficits em atingir os marcos esperados para cada fase de desenvolvimento 

considerando a faixa etária do indivíduo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) 

No que se refere ao transtorno, Faraone et al. (2015) ressalta que a história 

evolutiva que o caracteriza, foi descrita a partir de quatro eras destinados ao seu 

conhecimento, iniciando em 1775, com a era pré-diagnóstica, quando os estudos realizados 

focavam o transtorno nos sintomas hipercinéticos. Posteriormente, em 1940 surgiu a era das 

disfunções cerebrais mínimas, onde o transtorno estava associado a sintomas com poucos 

danos cerebrais, nessa época o uso do metilfenidato (MPH) foi aprovado para o tratamento 

de depressão e de narcolepsia, também, foi indicado para o tratamento das desordens 

comportamentais em crianças. Em 1980 deu-se início a era dos estudos das desordens e 

déficits de atenção, quando o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-

3) operacionalizou critérios diagnósticos e novos estudos documentaram a possibilidade de 

herdabilidade no transtorno. E, finalmente, em 1990 iniciou a era do TDAH quando 

Sagvolden descreveu um modelo em ratos, com correlações similares, encontradas depois, 

em meninos e meninas. Nessa mesma década, os critérios de diagnóstico foram refinados 

pelo Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-4) e o transtorno foi 

reconhecido como uma desordem válida para os adultos. Em 2010 o Manual diagnóstico e 

estatístico de transtornos mentais (DSM-5) estendeu o diagnóstico para a idade de doze 

anos e ajustou os critérios para os adultos. 



14 
 

Quanto à distribuição do fenômeno e seus fatores condicionantes e determinantes 

na população humana, o sistema de Seguridade Social dos Estados Unidos aponta que o 

TDAH comórbido de distúrbio de fala ou linguagem aumentou consideravelmente a sua 

frequência. Com uma taxa de 6,7% de incidência, em 2001, aumentou expressivamente ao 

longo de uma década, chegando a 11,5% no ano de 2010 (NATIONAL ACADEMIES OF 

SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, 2016).  

No TDAH o comprometimento funcional, os sintomas prejudiciais e o critério 

diagnóstico completo são mais claros na infância. No entanto, tanto os sintomas, quanto 

parte dos critérios diagnósticos podem persistir, impactando gravemente a vida adulta, se 

não forem tratados adequadamente na infância (FARAONE et al., 2015). 

Da mesma forma, o TDAH não tratado na infância pode significar prejuízos ao 

indivíduo e à sociedade, podendo levar a uma provável progressão dos sintomas ao longo 

da vida. Na primeira infância a criança apresenta apenas os problemas relacionados à 

escola, na segunda infância surge a baixa autoestima, na adolescência o problema se 

agrava, ocorrendo distúrbios de comportamento, pouca interação social e atraso na 

aprendizagem, nessa fase pode ocorrer problemas sociais como o bullying. Já na vida 

adulta problemas mais graves podem refletir ao transtorno, como comportamento criminoso, 

abuso de drogas, dificuldade do indivíduo em se organizar, gravidez precoce e acidentes 

automobilísticos, podendo chegar a uma maior incidência de transtorno desafiador de 

oposição (THE BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY, 2009). 

Os prejuízos significativos apresentados pelas crianças e adolescentes na escola, 

salienta Kortekaas-Rijlaarsdam et al.  (2017), é uma das principais razões para os pais ou 

professores procurarem ajuda profissional e iniciar o tratamento com medicação. Esses 

autores afirmam que a medicação estimulante é o tratamento comumente prescrito para o 

TDAH, tanto em casa como na escola.  

Com redução significativa dos sintomas comportamentais do TDAH os 

psicoestimulantes ajudam a aliviar esses sintomas corrigindo a escassez de 

neurotransmissores que transportam para o cérebro as mensagens de estimulação ao 

autocontrole (BARKLEY, 2008) e promovem um aumento dos parâmetros neurocognitivos, 

como o controle inibitório, atenção seletiva e variação do tempo de resposta (FROEHLICH 

et al., 2014). Além do comportamento, melhorias no funcionamento cognitivo, são comuns 

com a medicação estimulante (KORTEKAAS-RIJLAARSDAM, 2017) 

Entre os psicoestimulantes, o MPH é o mais utilizado para o tratamento de TDAH 

no mundo (ROTTA, 2016) e seu uso uma psicoterapia farmacológica muito discutida pela 

comunidade científica, com alguns estudos mostrando eficácia no tratamento (WIGAL et al., 

2015) enquanto outros levantam dúvidas sobre sua eficácia (RIGGS et al., 2011), 
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principalmente, com populações de crianças e adolescentes, em idade escolar, 

diagnosticadas com TDAH (PUNJA et al., 2013).  

Justificado pelos resultados observados, o seu uso tem sido muito difundido nos 

últimos anos em muitos países, como nos Estados Unidos das Américas, Brasil, países 

europeus e asiáticos. Os dados do boletim de farmacoepidemiologia, do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Produtos Controlados demonstram essa tendência de crescimento, 

também, pela população de crianças e adolescentes brasileiras. Sendo que, entre 2009 e 

2011 a taxa de crescimento observada variou de 27,4%, para unidades físicas dispensadas 

por mil habitantes de 6 a 59 anos, a 74,8%, para dose diária definida por mil crianças com 

idade entre 6 e 16 anos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2012) 

Como o tema tornou-se discussão frequente no universo científico, buscando 

entender os benefícios terapêuticos do MPH, no tratamento das deficiências atencionais, e, 

segundo Riggs et al. (2011) e Van Der Oord et al. (2012), os estudos mostram diferentes 

resultados de seu efeito, deixando dúvidas sobre sua eficácia, torna-se necessário agrupá-

los e, através de metodologias analíticas e estatísticas confiáveis, analisar os diferentes 

resultados, comprovando ou não a sua eficácia.  

As metodologias utilizadas como alternativa nas pesquisas em ciências humanas, 

funcionam como método de reconhecimento dos estudos e na redução de vieses de 

resultados apresentados em estudos que tratam do mesmo problema de pesquisa, e, ainda, 

como ferramenta para a seleção, avaliação e descoberta de melhores metodologias a serem 

utilizadas na padronização de resultados (MOHER et al., 2009). Dentre essas técnicas, 

destaca-se a abordagem quantitativa, metodologia utilizada nesse trabalho onde pretende-

se alcançar confiança nos resultados encontrados para garantir relevância científica da 

pesquisa. 

Assim, é possível aumentar a precisão dos desfechos avaliados, produzindo maior 

síntese do conhecimento atual disponível sobre o efeito do MPH no benefício clínico da 

atenção em crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH.  

Desta forma, objetivou-se com esse estudo verificar a eficácia dos efeitos do MPH 

sobre o tratamento da atenção no TDAH em crianças e adolescentes. 
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2 CARACTERIZÇÃO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E A 

CONTRIBUIÇÃO DO METILFENIDATO NO SEU TRATAMENTO 

O TDAH está entre as doenças psiquiátricas mais comuns na infância e 

adolescência, afetando consideravelmente os indivíduos menores de 18 anos e, 

consequentemente, impactando na vida adulta, causando grandes prejuízos emocionais, 

sociais e cognitivos. Assunto a ser abordado de forma aprofundada na próxima seção. 

2.1 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

O TDAH é uma síndrome neurocomportamental de etiologia multifatorial, cuja 

característica principal é um padrão persistente de sintomas de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade, fazendo parte dela fatores genéticos e ambientais em diferentes interações 

(SILVA, 2009). Ele surge na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a sua vida, 

podendo ocorrer antes da criança ingressar na escola, sendo apresentado por excessos ou 

déficits no desenvolvimento cognitivo, que resultam em prejuízos no funcionamento social, 

acadêmico e profissional (KORTEKAAS-RIJLAARSDAM, 2017).  

Acompanhando essa perspectiva, Rotta (2016) define o transtorno como sendo 

uma síndrome neurocomportamental que se caracteriza por um nível inadequado de 

atenção em relação ao esperado para a idade, o que leva, conforme Dias, et al. (2013), a 

distúrbios motores, perceptivos cognitivos e comportamentais. Kaefer (2016), complementa 

mostrando que o TDAH pode resultar em significativo padrão comportamental persistente, 

que compromete a aprendizagem de crianças com potencial intelectual normal. Esses 

problemas acadêmicos tem taxas estimadas entre 25% e 40% (LOE; FELDMAN, 2007). 

Em crianças e adolescentes, com TDAH, é frequente a ocorrência de mais de um 

transtorno do neurodesenvolvimento. Em muitas delas pode manifestar um transtorno 

específico de aprendizagem, com déficits que podem variar desde limitações no controle 

das funções executivas, como limitações muito específicas na aprendizagem ou até 

prejuízos globais em habilidades sociais e/ou intelectuais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Esse transtorno, segundo Barkley (2008), é uma das principais fontes de 

encaminhamento de crianças e adolescentes ao sistema de saúde, motivo pelo qual, 

estima-se que é um dos temas mais estudados em crianças e adolescentes na atualidade 

(SANTOS; VASCONCELOS, 2010; ARNSTEN; PLISZKA, 2011). Rotta (2016) complementa 

essa estimativa, mostrando que o transtorno é reconhecido como um problema médico-

social importante, sendo objeto de extensa investigação quanto a seus determinantes, suas 

abordagens diagnósticas e suas formas de prevenção e tratamento.  

Dessa forma, o diagnóstico do TDAH deve ser cuidadoso e detalhado. Para 

Guardiola (2016), o diagnóstico é multidisciplinar e envolve aspectos neurológicos, 
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emocionais, psicomotores e pedagógicos. Por ser fundamentalmente clínico, nesse sentido, 

o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014), de acordo com a Organização Mundial de Saúde (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2014), explicita três tipos de diagnósticos: predominantemente 

desatento; predominantemente hiperativo/impulsivo; e, combinado, quando os critérios de 

desatenção são preenchidos conjuntamente com os critérios de hiperatividade e 

impulsividade. 

Os indivíduos com TDAH, que se enquadram no tipo predominantemente 

desatento, apresentam seis, ou mais, dos seguintes sintomas de desatenção:  

a) Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por 
descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras; b) Com frequência 
tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; c) 
Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra; d) Com 
frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, 
tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento 
de oposição ou incapacidade de compreender instruções); e) Com 
frequência tem dificuldades para organizar tarefas e atividades; f) Com 
frequência evita, antipatiza ou reluta a se envolver em tarefas que exijam 
esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa); g) 
Com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por 
exemplo, brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais); h) 
É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; i) Com frequência 
apresenta esquecimento em atividades diárias. (BENCZIK, 2010, p. 58) 

No que se refere ao transtorno predominantemente hiperativo/impulsivo, o 

diagnostico inclui seis (ou mais) dos sintomas de hiperatividade e impulsividade que estão 

presentes por mais de seis meses na vida da criança,  

a) Frequentemente agita as mãos ou os pés e se remexe na cadeira; b) 
Frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras 
situações, nas quais se espera que permaneça sentado; c) Frequentemente 
corre em demasia, em situações nas quais isto é inapropriado; d) 
Frequentemente tem dificuldades para brincar ou se envolver 
silenciosamente em atividades de lazer; e) Está frequentemente “a mil” ou 
muitas vezes age como se estivesse “a todo vapor”; f) Frequentemente fala 
em demasia; Impulsividade; g) Frequentemente dá respostas precipitadas 
antes das perguntas terem sido completadas; h) Com frequência tem 
dificuldade para aguardar sua vez; i) Frequentemente interrompe ou se 
mete em assuntos de outros (por exemplo: intromete-se em conversas ou 
brincadeiras). (BENCZIK, 2010, p. 58-59) 
 

Quanto aos mecanismos neurofisiológicos, existem áreas corticais e áreas 

subcorticais e circuitos de neurotransmissores que são afetados no indivíduo que apresenta 

o TDAH (fig. 1).    

As áreas corticais, conforme Faraone et al. (2015), mais afetadas são o córtex pré-

frontal dorsolateral, que é responsável pela memória de trabalho e pela atenção seletiva; o 

córtex pré-frontal ventromedial, responsável pelo planejamento, controle inibitório e pela 

tomada de decisão; e o córtex parietal, responsável pela orientação da atenção e pela 

percepção espacial (fig. 1 a). Além disso, formam juntamente com o núcleo caudado, 
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accumbens e putâmen, o circuito frontoestriatal que está relacionado à motivação e à 

recompensa (fig. 1 a, b)  

 

Figura 1 – Mecanismo neurofisiológico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

 

Fonte: FARAONE, S. V. et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nature Reviews Disease 
Primers, v.1, n.15020, p. 1-23, 2015. 

 

As áreas subcorticais, esclarece ainda Faraone et al. (2015), afetadas são o córtex 

cingulado anterior e posterior, responsáveis pelo processamento afetivo e controle 

executivo; a amígdala, responsável pelo medo, pânico, e pelas emoções; e o cerebelo, 

responsável pelo controle motor (fig. 1 b), que os circuitos dos neurotransmissores 

noradrenérgicos e dopaminérgicos são envolvidos na atenção, no planejamento da ação, na 

motivação e na recompensa e encontram-se disfuncionais no indivíduo com TDAH (fig. 1 c), 

e que os circuitos executivo e motor, associados à capacidade de flexibilidade cognitiva, 

quando disfuncionais, reduzem essa capacidade (fig. 1 d).  

Para uma melhor compreensão do quadro clínico apresentado, Guardiola (2016) 

enfatiza que é fundamental entender a concepção bioquímica do TDAH, pois, esse 

transtorno apresenta alterações no mecanismo das catecolaminas - noradrenalina, 

adrenalina e dopamina (fig. 2 e 3).  

As catecolaminas são neurotransmissores do sistema nervoso central (SNC), 

substâncias químicas produzidas nos neurônios (fig. 2). Elas têm a capacidade de conduzir 

e transmitir uma informação de um neurônio a outro, exercendo ação em receptores 

específicos pré ou pós-sinápticos (GUARDIOLA, 2016). Esses neurotransmissores, 

noradrenalina, adrenalina e dopamina,  e os seus efeitos nas vias  fronto-subcorticais, 

influenciam nas funções executivas de alto nível,  como a atenção, planejamento da ação, 

motivação e recompensa, que tendem a ser comprometidos em pacientes com TDAH 

(ARNSTEN; PLISZKA, 2011; DEL CAMPO et al., 2011).  

A partir do aminoácido tirosina, por ação da enzima tirosina-hidroxilase, ocorre a 

síntese de DI-hidroxifenilalanina (DOPA), precursor de dopamina, noradrenalina e 

adrenalina, (STANDAERT; GALANTER, 2010). A dopamina é sintetizada a partir do 
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aminoácido tirosina através de uma série de reações em etapas. Nas células que contêm 

dopamina β-hidroxilase, a dopamina pode ser ainda convertida em norepinefrina; nas 

células que também contêm feniletanolamina Nmetiltransferase, a norepinefrina pode ser 

convertida em epinefrina. 

Figura 2 - Síntese das catecolaminas 

 

Fonte: STANDAERT, D. G.; GALANTER, J. M. 
Farmacologia da neurotransmissão 
dopaminérgica. In: BRUNTON, L. L.; HILAL-
DANDAN, R. Manual de farmacologia e 
terapêutica de Goodman & Gilman. Porto 
Alegre: AMGH, 2010. 

 

A noradrenalina (NA) é encontrada no SNC, principalmente no tronco cerebral e no 

hipotálamo, e possui ação depressora sobre a atividade neuronal do córtex cerebral; a 

adrenalina tem efeito sobre o sistema nervoso simpático e é liberada em resposta ao stress 

físico ou mental, e também liga-se aos receptores adrenérgicos; e, a dopamina é um 

neurotransmissor catecolamínico que atua como alvo terapêutico para alguns dos distúrbios 

importantes do SNC, como é o caso do TDAH, melhorando a atenção, e também é um 

precursor dos outros neurotransmissores catecolamínicos, a norepinefrina e a epinefrina. e 

produz sensações de satisfação e prazer (DEL CAMPO et al. 2011).  

Quanto a neurotransmissão dopaminérgica, conforme apresenta Standaert e 

Galanter (2010) na figura 3, primeiramente, a dopamina (DA) é sintetizada no citoplasma do 
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neurônio e, depois, é transportada em vesículas secretoras pela ação de um antiportador de 

prótons, o transportador de monoaminas vesicular (VMAT), impulsionado por um gradiente 

eletroquímico, criado por uma ATPase de prótons. O VMAT permite o deslocamento de 

prótons para fora da vesícula, enquanto efetua o transporte simultâneo de DA para dentro 

da vesícula, contra o seu gradiente de concentração. Com a estimulação da célula nervosa, 

o DA é liberado na fenda sináptica, onde pode se ligar a receptores de DA pós-sinápticos ou 

a auto-receptores de DA pré-sinápticos.  

 

Figura 3 - Neurotransmissão dopaminérgica 

 
Fonte: STANDAERT, D. G.; GALANTER, J. M. Farmacologia 

da neurotransmissão dopaminérgica. In: BRUNTON, 
L. L.; HILAL-DANDAN, R. Manual de farmacologia e 
terapêutica de Goodman & Gilman. Porto Alegre: 

AMGH, 2010. 
 

Para remover a DA sináptica e interromper o sinal produzido pelo neurotransmissor, 

a maior parte da DA liberada na fenda sináptica é transportada para fora da fenda pelo 

transportador de dopamina (DAT), que é acoplado com o co-transporte de Na+. A DA 

citoplasmática é retransportada para dentro das vesículas secretoras pelo VMAT ou 

degradada pela enzima monoamina oxidase (MAO)  (STANDAERT; GALANTER, 2010). 

Os neurotransmissores noradrenalina e dopamina, enfatiza Guardiola (2016), têm 

importantes funções na atenção e na concentração, como também nas funções cognitivas 

relacionadas, porém, no indivíduo com TDAH, existe uma falha na captação do 
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neurotransmissor dopaminérgico pelos neurônios, comprometendo algumas funções 

cognitivas. Segundo essa autora, as vias noradrenérgicas são fundamentais na manutenção 

do foco e da atenção, na medição da disposição, da fadiga, motivação e interesse. Já a via 

de projeção dopaminérgica mesocortical, atua na mediação das funções cognitivas como a 

fluência verbal, no aprendizado de séries, na vigilância durante as funções executivas, na 

manutenção, na concentração da atenção e na priorização de comportamentos com base 

em indícios sociais. 

Além das catecolaminas, a serotonina também participa na fisiopatologia do TDAH, 

sendo ela um neurotransmissor que está relacionado aos transtornos do humor ou 

transtornos afetivos, implicada na depressão e na ansiedade, como também em outras 

áreas do comportamento (GUARDIOLA, 2016). 

Nesses indivíduos com TDAH, há uma baixa produção ou hipoativação do sistema 

de produção de neurotransmissores, o que causa alterações bioquímicas e cognitivas 

prejudicando o controle da atenção, do comportamento motor e da motivação. Dessa 

maneira, o diagnóstico apresenta o transtorno como um problema crônico, cujo objetivo não 

é a cura, mas um tratamento que busca a reorganização e viabilização de um 

comportamento funcional satisfatório (ROTTA, 2016). 

Torna-se, então, necessário entender o funcionamento do sistema atencional, para 

melhor compreensão das dificuldades apresentadas pelo indivíduo com TDAH.  

2.2. Atenção 

A atenção é definida por Dalgalarrondo (2008) como a direção da consciência. 

Nessa perspectiva, Cosenza e Guerra (2011) acrescentam que a atenção é um conjunto de 

processos neurais que recrutam recursos para processar melhor os aspectos selecionados 

do que os aspectos não selecionados pelo indivíduo. Além disso, as funções relacionadas a 

atenção são responsáveis pelo ajuste dinâmico e flexível das percepções orientadas às 

tarefas direcionadas às expectativas, à experiência e à volição (STRAND, 2012).  

Nesse contexto, a atenção é um sistema complexo que está relacionada aos 

processos básicos de seleção sensorial, de seleção de respostas intencionais, de iniciação, 

inibição e controle supervisor, de capacidade atencional, de desempenho e vigilância 

(STRAUSS et al. 2006; STRAND, 2012). Quanto a natureza da atenção, divide-se em dois 

tipos: atenção voluntária, quando há concentração ativa e intencional da consciência sobre 

um objeto, e, atenção espontânea, que corresponde ao tipo de atenção suscitado pelo 

interesse momentâneo, despertado por um ou outro objeto, geralmente aumentada nos 

estados mentais em que o indivíduo tem pouco controle voluntário sobre a atividade mental 

(FUENTES et al, 2014). 

Além disso, Fuentes et al. (2014), ainda diferem a atenção quanto à sua amplitude. 

Existe a atenção focal, onde o indivíduo mantém concentrada a atenção sobre um campo 
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determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência, e a atenção dispersa, em 

que o indivíduo não se concentra em um campo determinado, espalhando a atenção de 

modo menos delimitado. 

Na psicologia contemporânea a atenção subdivide-se em quatro aspectos básicos:  

1º) a capacidade e foco de atenção que está intensamente associada à experiência 

subjetiva de concentração; 2º) a atenção seletiva que resume a qualidade mais importante 

dos processos atencionais: a seletividade; 3º) a seleção de resposta e controle seletivo que 

possibilita que se mude com eficácia de uma resposta possível para outra conforme as 

demandas cambiantes do ambiente; e, 4º) atenção constante ou sustentada que diz respeito 

à capacidade de manter a atenção ao longo do tempo (DALGALARRONDO, 2008). 

Dessa forma, entende-se, então, que a atenção não é um processo unitário, mas, 

resulta da interação complexa de diversas áreas do sistema nervoso (fig. 4), que podem 

sofrer várias alterações. Os quadros clínicos que mais apresentam alterações da atenção 

são os neurológicos e neuropsicológicos, e, dentre os transtornos neuropsicológicos, o 

TDAH é um dos que mais apresenta alterações na atenção (FUENTES et al., 2014).  

Em crianças e adolescentes com TDAH há uma dificuldade marcante em prestar 

atenção a estímulos internos e externos, e essa é ainda maior quando se faz necessário um 

estado de vigilância para detectar informações infrequentes, sobretudo quando não é 

motivacional para o indivíduo (COHEN; SALLOWAY; ZAWACRI, 2006). Desta forma, a 

atenção no quadro clínico do TDAH se prende ao fato de que as alterações no sistema 

atencional impactam diretamente na qualidade de vida do indivíduo, sobretudo causando 

prejuízos na aprendizagem (FROEHLICH et al., 2014).  

Do mesmo modo, Guardiola (2016) afirma que o tratamento é multidisciplinar e 

individualizado, envolvendo aspectos neurológicos, emocionais, psicomotores e 

pedagógicos que terão maior ou menor importância, dependendo da expressão 

sintomatológica.  

Figura 4 - Áreas envolvidas na obtenção e manutenção da atenção 

 
Fonte: JENSEN E. O cérebro, a bioquímica 

as aprendizagens: um guia para pais 

e educadores. Portugal: Edições Asa, 
2002. 
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Assim, para que o tratamento do TDAH seja mais efetivo, uma terapia 

comportamental pode ser acrescentado ao tratamento farmacológico, pois, como concluiu 

Pelham et al. (2014), ambos os tratamentos produzem alta significância e efeitos positivos 

no comportamento das crianças e a combinação dos tratamentos, melhora substancial. 

Desta forma, a combinação de tratamentos poderá contribuir ao desenvolvimento de 

estratégias para o combate dos sintomas do transtorno e na qualidade de vida de crianças e 

adolescentes. 

Essa conduta é apoiada por outros autores, como Kicarr (2006) que discute a 

convivência de pais com filhos portadores de TDAH, salientando o tempo, e a qualidade 

desse, gasto com as crianças e que estratégias inadequadas como bater, gritar, ameaçar e 

não demonstrar afeto são atitudes que não auxiliarão no processo de educação dessas 

crianças. Fatos confirmados pelas pesquisas de Froehlich et al. (2014), onde ressaltam a 

melhora acadêmica relacionada mais ao tempo gasto estudando que por parâmetros 

neurocognitivos resultantes do tratamento com MPH, e de Döpfner et al. (2011), que 

encontraram melhores resultados na memória de trabalho, em crianças e adolescentes, 

quando combinaram incentivos baseados no desempenho e o MPH, do que quando usaram 

os incentivos ou o medicamento sozinhos.    

Contudo, Thakur et al. (2010) e Duric et al. (2012) constataram que tanto o 

tratamento comportamental, quanto com o MPH ou o combinado, tiveram efeitos 

significativos em crianças com TDAH, mas que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos. A eficiência do MPH no tratamento do TDAH, foi, também, verificada por 

Kortekaas-Rijlaarsdam (2017) que identificou melhora acadêmica, em habilidades 

matemáticas, trabalhando com crianças de Oito (8) a 13 anos. 

Diante desse cenário, Leite e Baldini (2006) ressaltam que, para que o tratamento 

do TDAH apresente melhores resultados, é necessário considerar uma intervenção pautada 

em dois pilares: diagnóstico criterioso e intervenção medicamentosa adequada. 

No que se refere a intervenção medicamentosa, Caliman (2006) propõe uma 

reflexão sobre a evolução dessa prática, quando aponta que, até o ano 2000, o tratamento 

para as crianças e os adolescentes com TDAH, eram feitos com medicamentos de liberação 

imediata, tendo o seu uso limitado ao período escolar e com duração de tratamento 

atingindo o máximo de dois anos. Atualmente, o cenário é inverso, têm-se optado por 

drogas de liberação prolongada e como tendência atual, tratamentos que iniciem cada vez 

mais cedo na vida da criança e se prolonguem por tempo indeterminado (BARKLEY, 2008; 

CALIMAN; DOMITROVIC, 2013). 

Entre os fármacos psicoestimulantes, destacam-se o metilfenidato, o pemoline e as 

anfetaminas. Porém, o mais comumente encontrado no Brasil, é o metilfenidato.  
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2.3 Metilfenidato (MPH) 

O MPH é o principal fármaco estimulante do sistema nervoso central indicado para 

o tratamento do TDAH (fig. 5), possivelmente por demonstrar maior eficácia no tratamento, 

quando comparado a outros psicoestimulantes, (LIN et al., 2014), além de alta acurácia 

(77%) (JOHNSTON et al., 2015) e deve ser associado a intervenções psicológicas, 

educacionais e sociais para que o tratamento seja mais efetivo (BRASIL, 2014).  

No Brasil, o MPH, medicamento de origem americana, lançado em 1956 e 

aprovado para comercialização a partir de 1998 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2012), entre os principais fármacos utilizados no tratamento do TDAH, é o 

único disponível e está sendo comercializado com os nomes de Ritalina®, tendo sua 

apresentação convencional de 10 mg, com duração do seu efeito de 3 a 4 horas; Ritalina 

LA®, com apresentação de 10, 20, 30 e 40mg, de longa duração, 6 até 8 horas, e 

Concerta®, que tem sua apresentação de 18, 36 e 54 mg e tempo de duração de efeito 

entre 10 e 12 horas (ROTTA, 2016). 

Figura 5 - Estrutura química do metilfenidato 

 

Fonte: SCHERER, E. B. da S. Metilfenidato 
causa alterações neuroquímicas e 
comportamentais em ratos. 
2010.Dissertação (Mestrado em 
Bioquímica) -  Instituto de Ciências 
Básicas da saúde, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 

 
 

O MPH, segundo Guardiola (2016),  age bloqueando a recaptação sináptica de 

dopamina e, em menor grau, de noradrenalina, aumentando a disponibilidade sináptica 

desses neurotransmissores, fundamentais para a memória, a atenção e a regulação de 

humor, e produzindo efeito excitatório no sistema nervoso central (fig. 6).  

Dessa forma, espera-se com o uso do MPH, melhorar a atenção e diminuir a 

hiperatividade do indivíduo com TDAH, conforme Wigal et al. (2011), Paton et al. (2013), 
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Pearson et al. (2013) e Wigal et al. (2015) constataram estudando crianças e adolescentes 

com o transtorno. 

Figura 6 - Mecanismo de ação do estimulante cerebral metilfenidato 

 

Fonte: NÁJERA, G. P. M.; LACHICA, M. A. Y.  Datos acerca del uso del metilfenidato para 
el tratamento del TDAH. Mexicali, B.C.: Facultad de Medicina Mexicali, 2015. 

Porém, alguns autores (RIGGS, et al., 2011; VAN DER OORD, et al., 2012) 

observaram que o tratamento do TDAH com MPH pode apresentar variação da eficácia para 

o tratamento de deficiências atencionais e hiperativas no quadro clínico das crianças e dos 

adolescentes. Van Der Oord et al. (2012) não encontrou diferenças entre grupo controle e 

adolescentes com TDAH, nos sintomas de desvios de condutas, e observou que, crianças 

diagnosticadas com TDAH, na primeira infância, tiveram resultados significativamente pior 

do que grupo controle (placebo) nos sintomas de TDAH, do transtorno desafiador opositor e 

nos níveis aparentes de estresse, resultados similares aos de Riggs et al. (2011), que 

também não encontrou diferenças entre grupo controle e crianças com TDAH. 

Quanto aos efeitos farmacológicos adversos do MPH, apesar de não terem sido 

totalmente identificados, foi observado em muitos usuários, alguns sintomas de aumento da 

pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e respiratória (MARTINS et al., 2015). Lee 
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et al. (2011) também observaram efeitos colaterais em crianças de 6 a 12 anos, sendo a 

insônia, queda de apetite e dores de cabeça os principais sintomas observados. Com isso, 

para o tratamento farmacológico do TDAH, é necessário, além de conhecer a história 

familiar do indivíduo, obter o histórico dos sintomas cardíacos, arritmias, sinais vitais e 

exame físico, realizados antes do início do uso do medicamento e acompanhados durante o 

tratamento (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE. 2008; 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2011). Ressalta-se que os estimulantes estão 

associados aos sintomas cardíacos, levando ao aumento considerável das visitas aos 

serviços de atendimento médico (WINTERSTEIN et al., 2007). 

Deve-se ainda ser considerado os riscos da dependência física e psíquica ao MPH, 

principalmente em pacientes com história de dependência a drogas ou emocionalmente 

instáveis, que podem aumentar a dose do tratamento por iniciativa própria. Por isso, deve-se 

fazer uma prescrição desse fármaco de forma cautelosa. Assim, para maior confiança nos 

benefícios clínicos da atenção e hiperatividade, no tratamento com MPH, se faz necessário 

conhecer melhor sua eficácia.  

Portanto, como o relatório oficial do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados (SNGPC) enquadra o MPH como sendo um dos cinco principais 

medicamentos, passível de múltiplas controvérsias e interpretações acerca de sua real 

eficácia, e com grande difusão no Brasil, deverá estar sempre presente nas pesquisas 

científicas e debates da atualidade. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2010) 

Para tanto, metodologias estatísticas, como a metanálise ou a abordagem 

quantitativa, devem ser utilizadas com a revisão sistemática. 

2.4 Revisão sistemática com metanálise 

O trabalho pioneiro, do que atualmente se define como metanálise, de maneira 

habitual é atribuído a Karl Pearson, (SHADISH; HADDOCK, 2009). Consecutivamente, têm-

se os trabalhos de Ronald Fisher e de múltiplos pesquisadores que, contribuíram com seus 

métodos para o desenvolvimento da metanálise (OLKIN, 1990). Todavia, foi a partir do 

trabalho Primary, secondary, and meta-analysis de Glass (1976) que o vocábulo foi 

introduzido na bibliografia especializada (COOPER, 2010).  

Na metanálise estima-se com maior poder de precisão o verdadeiro tamanho do 

efeito da intervenção (BRASIL, 2012b). Dada a enorme quantidade de informações 

produzidas em diferentes ramos do conhecimento, a metanálise possibilita concentrar-se em 

um só trabalho, padrões relativamente estáveis, a respeito de determinado problema de 

pesquisa (COOPER, 2010) e utilizar metodologias analíticas e estatísticas para explicar a 

variância dos resultados, utilizando fatores em comuns aos estudos para pacientes com 

uma condição específica (ROSCOE; JENKINS, 2005).  
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Em vista disso, é possível conjecturar que é uma técnica em Ciências Humanas, 

que utiliza critérios sistematizados de consulta a trabalhos independentes, produzidos em 

determinada área, gerando com maior poder e precisão, uma única estimativa de efeito 

(BRASIL, 2012). 

Estudando os efeitos da medicação estimulante sobre o desempenho de crianças 

de 4 a 16 anos, Kortekaas-Rijlaarsdam (2017), relata que uma meta-análise, feita por 

Prasad et al. (2013), indicou que a medicação estimulante melhora o comportamento em 

sala de aula e a produtividade escolar. A metanálise indicou efeitos mais fortes para doses 

mais altas, independentemente de terem sido usadas doses de estimulantes de liberação 

imediata ou prolongada (PRASAD et al., 2013).  

No entanto, em alguns casos não deve ser realizada, pois pode levar a conclusões 

erradas. Como quando dados de apenas dois estudos com efeitos opostos são utilizados, 

ou, quando os estudos utilizam diferentes modelos de instrumentos de medida (MOHER et 

al., 2009).  

Nesse sentido, é necessário estabelecer procedimentos metodológicos confiáveis 

que propiciem coletar, processar e sintetizar diferentes resultados num campo de pesquisa 

específico. 

 

2.5 Revisão sistemática de abordagem quantitativa 

Havendo a impossibilidade de se fazer uma metanálise, em uma revisão 

sistemática (RS), uma opção de análise estatística, que também estima o tamanho do efeito 

da intervenção com confiança e precisão, é a revisão sistemática de abordagem 

quantitativa. 

Entende-se por RS, uma revisão de um problema de pesquisa claramente 

formulado que utiliza de estratégias científicas que possibilitam aos autores, identificar, 

selecionar e avaliar criticamente o estudo relevante, coletar e analisar dados dos mesmos, 

limitando vieses na seleção e possibilitando sintetizar todos os estudos envolvidos, em um 

tópico específico (MOHER et al., 2009).   

Por seguir os critérios estabelecidos de forma rigorosa, a abordagem quantitativa é 

uma técnica que permite agrupar os resultados dos estudos elegidos nas RS e gerar 

conclusões confiáveis a partir do tipo de método estatístico utilizado para quantificar os 

dados referentes dos diferentes estudos agregados (MOHER et al., 2009; BOTELHO; 

CUNHA; MACEDO, 2011). 

A fim de determinar a qualidade de cada estudo, a avaliação quantitativa permite a 

utilização de diferentes escalas que auxiliam na avaliação dos estudos como é o caso da 

Escala de Jadad (JADAD et al., 1996), bem como, de diferentes métodos estatísticos, como 
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o software Stata 11.0, para sua mensuração. Desta forma, contribuindo através de 

instrumentos mais evidentes e com maior precisão.  

As RS de estudos que compõem determinada pesquisa, quando apresentam maior 

homogeneidade nos resultados encontrados, proporcionam maior confiança dos dados 

estudados, confirmando ou negando uma hipótese científica investigada. Desta forma, 

aumenta a fonte de evidências científicas formadas pelo conjunto de informações utilizadas 

(fig. 7). 

Figura 7 - Fonte de evidência da revisão sistemática de abordagem quantitativa 

 

Fonte: Adaptado de: EVANS, D. Hierarchy of evidence: a 
framework for ranking evidence evaluating 
healthcare interventions. Journal of Clinical 
Nursing, v. 12, p. 77-84, 2003. 

 

Independentemente de sua especificidade, para atingir rigor metodológico, o Centro 

Cochrane no Brasil, conforme Moher et al. (2009), recomenda que, a RS seja realizada 

considerando sete passos: o primeiro apresenta a identificação/formulação do problema de 

pesquisa; o segundo é composto pela coleta da literatura; no terceiro coletam-se as 

informações de cada estudo individual; no quarto faz-se a avaliação da qualidade dos 

estudos; no quinto são realizadas as análises e sínteses dos resultados dos estudos; no 

sexto se trabalha a interpretação dos dados coletados; no sétimo, e último, apresenta-se os 

resultados de pesquisa (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 
Forte evidência 

Menor erro 

Maior erro 
Fraca evidência 

Maior erro 
Fraca evidência 

Forte evidência 
Menor erro 



29 
 

Figura 8 - Sete passos da revisão sistemática   

 

Fonte: Adaptado de: MOHER, D. et al. Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and 
meta-analyses: the PRISMA statement. Physical therapy, Alexandria, v. 89, n. 
9, p. 873-880, 2009. 

Esse rigor metodológico é justificado pela grande diversidade de publicações 

científicas existentes, mas, sobretudo, por proporcionar possibilidade de aplicação dos 

resultados encontrados no contexto do qual se originou a questão de pesquisa.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A intenção inicial na análise dos estudos era realizar a metanálise, porém, devido a 

heterogeneidade das metodologias dos estudos avaliados, os resultados não possibilitaram 

ser agrupados para calcular uma única medida de efeito. Dessa maneira, no decorrer da 

análise dos trabalhos, partiu-se para uma mudança metodológica e optou-se por uma RS de 

abordagem quantitativa.  

A RS foi realizada através da busca de estudos, com dados primários, em 

publicações das bases de dados eletrônicas, sobre a eficácia do metilfenidato no tratamento 

do TDAH em crianças de seis (6) a 18 anos. 

A RS de abordagem quantitativa, de acordo com MOHER et al.( 2009), foi realizada 

seguindo as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA). 

A declaração PRISMA consiste em uma lista de verificação de 27 itens e um 

diagrama de fluxo de informações através das diferentes fases de uma RS, cujo objetivo é 

ajudar os autores a melhorar o relatório de análises sistemáticas e metanálises, com 

avaliação crítica de revisões publicadas, e, que também, pode ser usado como base para 

relatar análises sistemáticas de outros tipos de pesquisas, particularmente avaliações de 

intervenções (MOHER et al., 2009). 

3.1 Busca sistemática de referências 

Visando a elegibilidade dos trabalhos potenciais para a RS, inicialmente, foi 

realizado um levantamento de publicações disponíveis de acesso livre nas bases de dados 

eletrônicas, PubMed via National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/˃ e MEDLINE via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

˂http://regional.bvsalud.org/php/index.php˃. Buscando selecionar artigos científicos que 

justificassem atualização das publicações existentes, optou-se por pesquisas de evidências 

publicadas na última década, desta forma, foram inclusos estudos publicados a partir de 

2010, considerando publicações em inglês. 

Os descritores usados nesse trabalho foram: metilfenidato, tratamento, TDAH, 

crianças, déficit de atenção e hiperatividade. Estes termos foram combinados de acordo 

com as bases de dados utilizadas (PubMed: Metilfenidato AND TDAH AND crianças; 

Metilfenidato AND hiperatividade AND crianças; Metilfenidato AND déficit de atenção AND 

crianças; e, Medline: Metilfenidato AND tratamento AND TDAH) e a estratégia de busca em 

cada base, foi registrada informando a data de acesso. Para a base PubMed, os seguintes 

filtros foram adicionados: ensaios clínicos, textos completos livres e publicados nos últimos 

10 anos. Com o objetivo de aumentar a abrangência da estratégia de busca, foi utilizado 

(Medical Subject Headings) para identificar termos similares ou sinônimos aos descritores 

selecionados no presente estudo.  
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3.2 Critérios de elegibilidade  

 O processo de avaliação da elegibilidade foi realizado, inicialmente, através de 

uma triagem dos artigos pela leitura dos títulos e resumos e confirmada, posteriormente, 

através da leitura do texto completo do artigo.   

Os critérios de inclusão, estabelecidos por dois revisores, em planilhas 

padronizadas (apêndice A), que avaliaram a elegibilidade dos estudos, foram: artigos 

publicados a partir de 2010; com grupos de crianças e adolescentes de seis (6) a 18 anos 

de idade; diagnosticadas com TDAH; em tratamento com MPH; e, grupo controle com 

placebo ou não tratados. 

Após a pesquisa nas bases de dados utilizando os descritores específicos, foram 

encontrados um total de 483 possíveis artigos. Nessa etapa, foram verificadas as duplicatas 

e excluídos 44 artigos, permanecendo um total de 439 estudos. 

Desta forma, deu-se sequência para o processo de avaliação da elegibilidade. 

Inicialmente, foi realizada a triagem por títulos e leitura dos resumos, excluindo 340 artigos 

que não apresentaram as características necessárias ao processo de inclusão/exclusão dos 

estudos. 

Os artigos selecionados após avaliação do título e resumo somaram-se um total de 

99 estudos. Nessa etapa, passou-se para leitura complementar da metodologia utilizada em 

cada artigo, excluindo do estudo mais 75 artigos que metodologicamente não apresentavam 

todos os dados necessários para responder a pergunta proposta na pesquisa. 

Com os 24 artigos selecionados, passou-se para a etapa de leitura completa dos 

artigos. Após a leitura completa, 17 artigos foram excluídos por apresentarem os seguintes 

motivos: mensurou somente tempo de reação; não tem MPH sozinho; avaliou os mesmos 

indivíduos e houve variação de incentivo mais MPH alternados; não teve grupo controle ou 

placebo; analisou várias coisas ao mesmo tempo, sem apresentar dados separados; avaliou 

através de diferentes visitas; não apresentou dados estatísticos após intervenção; só 

mensurou efeitos adversos; e, as análises foram realizadas por genótipos. 

3.3 Extração dos dados dos estudos incluídos 

Nessa etapa de triagem, os artigos selecionados foram confirmados pela leitura 

mais detalhada do estudo e foram coletadas as informações das variáveis primárias 

(atenção/desatenção). Os seguintes dados foram extraídos de cada artigo: Autor (ano), 

desfecho, instrumento, característica do instrumento, n total de indivíduos participantes no 

estudo, características da amostra, n do grupo controle/placebo, n grupo 

tratamento/metilfenidato, média e desvio padrão do grupo placebo/controle, média e desvio 

padrão do grupo tratamento/metilfenidato, e p-valor da análise realizada. 

A extração dos dados, feita pelos revisores, em planilhas padronizadas (apêndice 

B), é fundamental para a produção dos resultados quantitativos e qualitativos gerados na 
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RS, viabilizando a coleta dos dados referentes às variáveis que respondem aos objetivos do 

estudo e permitindo a interpretação e aplicabilidade dos resultados.   

Os desfechos avaliados consideraram a eficácia do metilfenidato, na atenção das 

crianças e adolescentes de seis (6) a 18 anos, com base na comparação do medicamento 

com placebo ou com população não tratada, para o qual foram consideradas todas as 

medidas de melhora dos sintomas de atenção ou desatenção, relatadas nos estudos por 

meio de escalas psicométricas ou medidas observacionais, oferecendo, assim, confiança 

para a análise dos dados.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Análise de heterogeneidade dos estudos 

Como os estudos podem apresentar heterogeneidade, dificultando a interpretação 

dos resultados, foi aplicado o teste de inconsistência de Higgins (I2), que investiga o nível de 

heterogeneidade entre os estudos (HIGGINS, et al., 2002). Esta análise proporciona a 

identificação das inconsistências metodológicas apresentadas nos estudos incluídos na 

revisão sistemática, permitindo uma avaliação da aplicabilidade meta-analítica. Uma análise 

de inconsistência com I2 igual ou superior a 75% indicam considerável heterogeneidade 

(HIGGINS, et al., 2002). De acordo com a Cochrane Collaboration (HIGGINS; GREEN, 

2011) e com o PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (LIBERATI, et al., 2009), não é recomendado agrupar resultados dos estudos 

incluídos em uma revisão sistemática quando as metodologias apresentam considerável 

disparidade (heterogeneidade) e, principalmente quando o número de estudos é limitado. A 

análise de heterogeneidade foi realizada no Data analysis and Statistical Software(Stata) 

11.0. 

4.2 Análise da medida de efeito 

Os dados relacionados ao desfecho primário (atenção) foram agrupados para os 

grupos e/ou condições (medicamento vs. placebo). Para cada par de dados foi calculado a 

diferença simples entre médias – (tamanho do efeito (TE) – e seus respectivos intervalos de 

confiança. Entretanto, devido à possível heterogeneidade, optou-se pelo acréscimo da 

análise do Pooled Effect Size (Cohen’s d) (COHEN, 1992), o qual considera a diferença 

entre médias e o desvio padrão agrupado corrigido pelo n, como nas equações: 

  

 

Onde X1 e X2 são as médias dos grupos ou condições; 

s é o desvio padrão agrupado; e 

n1 e n2 são os números de sujeitos em cada grupo ou condição.  

A classificação do tamanho de efeito seguiu as recomendações de Cohen (COHEN, 

1992), adotando os seguintes pontos de corte: ≤ 0,20 (trivial), 0,21-0,49 (pequeno), 0,50-

0,79 (moderado) e ≥ 0,80 (grande). 
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Esse rigor na análise dos dados permitiram chegar a resultados confiáveis, 

relatados na seção 5.  
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 Seleção dos estudos 

A busca nas bases de dados (fig. 9), primeiramente, apresentou um total de 477 

artigos. Após a análise da presença de duplicatas, 44 artigos foram excluídos. Dos artigos 

restantes, foi realizada triagem por leitura do título e resumo, sendo então excluídos nesta 

etapa 340 artigos. Dos 99 artigos selecionados por leitura do título e resumo, 75 foram 

excluídos após leitura complementar da metodologia, exclusões estas realizadas 

principalmente por heterogeneidade metodológica. Dos 24 artigos restantes, foram 

excluídos 17 que, após a leitura completa, verificou-se inviabilização nas análises 

posteriores. Restaram-se então 7 artigos, selecionados dos quais 6 foram incluídos nas 

análises quantitativas da revisão sistemática, e então apresentados nos resultados e 

discussão. 

Figura 9 - Diagrama de fluxo de informações das diferentes fases da revisão sistemática 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.2 Características dos estudos 

Os artigos selecionados apresentaram as seguintes características gerais:  

1º) Artigo: Froehlich, et al. (2014)  

Estudo randomizado, cruzado, duplo cego, entre sujeitos. Foram avaliadas apenas 

crianças com TDAH, n total de 96, placebo (n = 46) e metilfenidato (n = 47). Neste estudo, 

para a avaliação da atenção, antes/após tratamento, utilizou-se teste de atenção de rede 

(ANT), que visa avaliar atenção seletiva nas crianças. 

2º) Artigo: Pearson et al. (2013) 

Estudo randomizado, cruzado, placebo-controlado, entre sujeitos. Foram avaliadas 

apenas crianças com TDAH, n total de 24, placebo (n = 24) e metilfenidato (n = 24). Neste 

estudo, para avaliação da desatenção, utilizou-se questionário de Swanson, Nolan e Pelham 

revisado para DSM-5 (SNAP-IV), aplicada aos pais, e para avaliação da atenção, aplicou-se 

a escala abrangente de avaliação de professores (ACTeRS), aplicado aos pais, para 

mensurar os sintomas de atenção das crianças. 

3º) Artigo: Wigal, et al. (2011) 

Estudo randomizado, duplo cego, placebo-controlado, cruzado, entre sujeitos. 

Foram avaliadas crianças com TDAH, n total de 78, placebo (n = 78) e metilfenidato (n = 

78). Neste estudo, para avaliação da atenção, aplicou-se escala de atenção e 

comportamento (SKAMP), aplicadas às crianças para se verificar os efeitos do medicamento 

nos comportamentos de atenção das crianças nas escolas. Além disso, foi aplicado teste de 

variáveis de atenção (TOVA)-TDAH, para avaliação da atenção das crianças também nas 

escolas. 

4º) Artigo: Wigal, et al. (2015).  

Estudo paralelo, duplo cego, multi-cêntrico, placebo controlado, fase III. Foram 

avaliadas crianças com TDAH, n total de 221, e placebo (46) e metilfenidato (n = 175). Neste 

estudo, para avaliação da desatenção, aplicou-se escala ADHD-RS-IV, aplicada aos pais, 

que ranqueia os sintomas de TDAH nas crianças.  

5º) Artigo Van Der Oord, et al. (2012) 

Estudo clínico randomizado, controlado. Foram avaliadas crianças com TDAH e 

crianças com desenvolvimento normal (grupo controle), n total 47, placebo (n = 23) e 

metilfenidato (n = 24). Para a avaliação da desatenção, foi aplicada escala de classificação 

do transtorno do comportamento disruptivo (DBDRS) aos pais.  

6º) Artigo: Paton, et al. (2013) 

Estudo clínico não randomizado. Foram avaliadas crianças com TDAH e crianças 

com desenvolvimento normal (grupo controle), n total 86, placebo (n = 35) e metilfenidato (n 

= 51). Para avaliação da atenção, foi aplicado teste de atenção diária para criança (TEA-Ch) 

ás crianças.  
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Conforme as recomendações de Cohen (1992), a classificação do tamanho de 

efeito nos artigos estudados, variaram entre pequeno, moderado e grande. Embora houve 

variação do efeito do MPH, em todos os estudos avaliados o efeito foi positivo, apesar das 

diferenças nas metodologias aplicadas no tratamento, conforme demonstra o quadro 1. 

Quadro 1 - Desempenho e classificação dos resultados dos artigos incluidos na revisao sistemática 

de abordagem quantitativa 

Característica 

Artigo 

Wigal et al. 
(2015) 

Froehlich et al. 
(2014) 

Pearson et al. 
(2013) 

Van Der Oord et 
al. (2012) 

Paton et al. 
(2013) 

Wigal et al. 
(2011) 

Nº total de 

indivíduos 
221 96 24 47 86 78 

Dosagens de 

MPH 

10, 15, 20, 40, 

50 e 60mg 

18, 27 e 36mg 0,21 mg kg-1 

0,35 mg kg-1 

0,48 mg kg-1 

17,35 mg 0,28 a 1mg kg-

1 

18, 36 e 54mg 

Classificação 

do MPH 

MPH: MPH-

MLR 

(liberação 

estendida) 

MPH: MPH 

OROS 

(liberação 

estendida, 

oral, 

controlado por 

osmose) 

MPH: IR-MPH 

(liberação 

imediata) 

MPH: (liberação 

imediata e 

liberação 

estendida)  

MPH: 

(liberação 

imediata e 

liberação 

estendida) 

MPH: MPH 

OROS 

(liberação 

estendida,  

oral, 

controlado por 

osmose)  

Grupo controle  Placebo Placebo Placebo Não Tratado Não Tratado Placebo 

Instrumentos 

de avaliação 

Escala ADHD-

RS-IV 

Escala ANT 

(Attention 

Network Tes)t 

Escala SNAP-

IV 

e questionário 

ACTeRS 

Questionário 

(DBDRS) 

Tea-ch Escala 

SKAMP 

e Teste 

TOVA-TDAH 

Aplicação 

Instrumentos 

Avaliação   

Escalas 

aplicados nos 

pais 

Testes 

realizados nas 

crianças 

Escalas 

aplicadas aos 

pais 

Escala aplicada 

aos pais 

Testes 

realizados nas 

crianças 

Testes 

realizados nas 

crianças nas 

escolas 

Variação dos 

grupos 

pesquisados 

Crianças com 

TDAH 

Crianças com 

TDAH 

Crianças com 

TDAH 

Crianças com 

TDAH e 

Crianças com 

desenvolvimento 

normal 

Crianças com 

TDAH e 

Crianças com 

desenvolvime

nto normal 

Crianças com 

TDAH 

Tempo de 

tratamento  

8 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas 6 semanas 6 semanas 

Local da 

pesquisa  

Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

Amsterdã Austrália Estados 

Unidos 

Local de 

recrutamento 

de indivíduos  

Institutos e 

clínicas 

psiquiátricas 

Escolas e 

clínicas 

Escolas 

especiais 

Clínicas de 

psiquiatria 

e escolas 

secundárias 

(crianças com 

desenvolvimento 

normal). 

Clínicas de 

psiquiatria 

(crianças com 

TDAH). 

Escolas 

primarias 

(crianças com 

desenvolvime

nto normal). 

Clínicas 

pediátricas, 

psiquiátricas e 

comunidade 

Desempenho/ 

classificação 

Pequeno Moderado Pequeno a 

Moderado 

Moderado Pequeno Grande 

Fonte: dados da pesquisa 
Nota: MPH – Metilfenidato. ADHD RS – Escala de avaliação de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. SNAP-IV – 

questionário de Swanson, Nolan e Pelham revisado para DSM-5. ACTeRS – escala abrangente de avaliação de 
professores. DBDRS – escala de classificação do transtorno do comportamento disruptivo. TEA-Ch – teste de atenção 
diária para criança. TOVA – Teste de variáveis de atenção. TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade 
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Ainda merece ser comentado, embora não apresentou desvio padrão, o artigo 7, de 

Lin, et al. (2014). É um estudo randomizado, duplo-cego, com dose fixa, onde foram 

avaliadas crianças com TDAH (n = 210), placebo (n = 63) e metilfenidato (n = 26). Nesse 

estudo, para avaliação da desatenção, aplicou-se escala ADHD-RS-IV aos pais. Essa 

escala ranqueia os sintomas de TDAH nas crianças. Além disso, avaliou-se a desatenção 

das crianças por meio do instrumento Conners Comprehensive Behavior Rating Scales 

(CBRS). 

O estudo de Lin, et al. (2014) não apresentou os dados para realização dos 

cálculos, necessários ao procedimento estatístico, ficando fora da análise quantitativa. 

Contudo, uma vez que, apresentou qualidade metodológica, seus dados foram 

apresentados separadamente, e o mesmo foi incluído na escala de Jadad. 

5.3 Risco de viés individual entre os estudos 

Os artigos selecionados apresentaram boa qualidade metodológica, uma vez que 

dos 7 estudos 6 obtiveram pontuação 3 e acima de 3 na Escala de Jadad (JADAD et al., 

1996). Escala essa criada para reduzir tendenciosidades nos estudos avaliados e que varia 

de 1 a 5 (quadro 2). 

Quadro 2 - Qualidade dos estudos segundo a escala de Jadad 

Artigo Descrição do 
método 

randomizado 

Adequação 
do método 

randomizado 

Descrição do 
estudo como 
duplo-cego 

Adequação do 
método de 

mascaramento 

Descritas das 
perdas e 

desistências 

Pontos 

Wigal, et al. (2015) Não Não Sim Sim Sim 3 

Lin, et al. (2014) Sim Sim Sim Sim Sim 5 

Froehlich, et al. 
(2014) 

Sim Sim Sim Sim Sim 5 

Pearson, et al. 
(2013) 

Sim Sim Sim Sim Sim 5 

Paton, et al. 
(2013) 

Não Não Não Não Sim 2 

Van Der Oord, et 
al. (2012) 

Sim Não Sim Sim Sim 3 

Wigal, et al. (2011) Sim Sim Sim Sim Sim 5 

Fonte: dados da pesquisa 

 Tendo por pilar a qualidade dos estudos incluídos na pesquisa, a escala de Jadad, 

identificou a partir da pontuação recebida pelos estudos, uma redução de viezes e 

tendenciosidades, favorecendo a compreensão dos resultados encontrados e abordados de 

forma aprofundada na próxima seção. 

5.4 Resultados resumidos dos estudos 

Devido às diferenças metodológicas entre os estudos, a heterogeneidade mostrou-

se consideravelmente elevada (I2 = 98,8%; Chi-square = 571,36, p < 0,01). Portanto, os 

resultados são abordados de acordo com a medida do TE e do ‘Cohen’s d’.  

Dos sete estudos incluídos na presente revisão sistemática, um deles não 

apresentou os dados do desvio padrão das médias para os grupos de indivíduos estudados 

(LIN, et al., 2014), impossibilitando a realização dos cálculos do TE e ‘Cohen’s d’. Os 
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resultados do TE e do Cohen’s d são sumarizados nas tabelas 1 e 2. Dos seis estudos 

analisados, quatro investigaram os efeitos do MPH na atenção dos indivíduos com TDAH  –

Froehlich, et al. (2014), Pearson, et al. (2013), Wigal, et al. (2011) e Paton, et al. (2013) –, 

sendo que um destes (Paton, et al. 2013) realizou a comparação com crianças com 

desenvolvimento normal. Em relação à desatenção, três estudos investigaram as alterações 

em função do MPH – Pearson, et al. (2013), Wigal, et al. (2015) e Van Der Oord, et al. 

(2012). Todavia, um desses estudos (Van Der Oord, 2012) comparou as crianças com 

TDAH com crianças de desenvolvimento normal. 

De acordo com os resultados do TE e do Cohen’s d, a maior parte dos estudos 

mostram efeito de melhora da atenção em resposta ao MPH – Froehlich, et al. (2014), 

Pearson, et al. (2013), Wigal, et al. (2011) e Paton, et al. (2013)), variando de pequeno a 

grande o seu efeito. Por outro lado, dos três estudos que investigaram os efeitos do 

medicamento na desatenção – Froehlich, et al. (2014), Pearson, et al. (2013), Wigal, et al. 

(2011) e Paton, et al. (2013) –, dois estudos apresentaram resultados menos expressivos 

nas crianças com TDAH que utilizaram o MPH –Wigal, et al. (2015) e Van Der Oord, et al. 

(2012). Entretanto, um dos trabalhos realizou a comparação com crianças de 

desenvolvimento normal (VAN DER OORD, et al. 2012)), o que pode ter influenciado o 

resultado. 

 

Tabela 1 Comparação dos resultados de atenção entre os grupos em cada estudo; e análise 
do tamanho do efeito (TE) e Cohen’s d com respectiva classificação. 

Estudo TE IC (95%) Cohen’s d Classificação 

Froehlich, et al. (2014)$ 6,7 1,5, 11,8 0,53 Moderado 

Paton, et al. (2013) 1,1 -0,1, 2,3 0,39 Pequeno 

Pearson, et al. (2013) 2,3 -0,4, 5,0 0,48 Pequeno 

Wigal, et al. (2011) -5,1# -5,2, -4,9 -9,11 Grande 

 3,1 3,0, 3,3 7,10 Grande 

Fonte: dados da pesquisa 
 Nota: IC – Intervalo de confiança de 95%;  
$Autor apenas forneceu as diferenças dos grupos entre distintos momentos.#Escala 
inversamente proporcional ao melhor desempenho. 

Tabela 2. Comparação dos resultados de desatenção entre os grupos em cada estudo; e 
análise do tamanho do efeito (TE) e Cohen’s d com respectiva classificação. 

Estudos TE IC (95%) Cohen’s d Classificação 

Pearson, et al. (2013) -3,9# -7,2, -0,5 -0,68 Moderado 

Wigal, et al. (2015) 2,0 0,5, 3,5 0,44 Pequeno+ 

Van Der Oord, et al. (2012) 3,8 0,5, 7,0 0,69 Moderado+ 

Fonte: dados da pesquisa 
Nota: IC – Intervalo de confiança de 95%;  
#Escala inversamente proporcional ao melhor desempenho; +Resultado a favor do grupo 
controle. 
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Deste modo, para a investigação dos efeitos do MPH na atenção das crianças que 

compunham a amostra estudada em cada artigo selecionado, observou-se a existência de 

diferentes classificações na comparação dos resultados dos estudos que avaliaram a 

atenção e a desatenção entre os grupos estudados. Tais diferenças foram apresentadas nas 

tabelas 1 e 2, e discutidas na seção a seguir.  



41 
 

6. DISCUSSÃO 

A intensão de se fazer uma RS se justifica na possibilidade de reunir, num único 

estudo, as informações do MPH e do TDAH de várias pesquisas e a metanálise porque 

mostraria o nível de confiança nos trabalhos elegidos (BRASIL, 2012), pois possibilita 

concentrar-se em um só trabalho, padrões relativamente estáveis, a respeito de 

determinado problema de pesquisa (COOPER, 2010). No entanto, segundo Murad et al. 

(2016), a revisão sistemática com ou sem metanálise é considerada o melhor nível de 

evidência, pois ela possibilita tomar decisões a partir do resultado encontrado, direcionando 

a conduta clínica a que se destina a pesquisa. 

Desta forma, seguiu-se rigorosamente os critérios de uma RS com metanálise, 

visando alcançar qualidade nos resultados desse estudo. Porém, devido às diferenças 

metodológicas entre os estudos, a heterogeneidade, entre eles, mostrou-se 

consideravelmente elevada (I2 = 98,8%; Chi-square = 571,36, p < 0,01). A metanálise foi 

excluída e passou-se, então, a dar uma abordagem quantitativa à RS. Da mesma forma, a 

condução da pesquisa continuou com o rigor e critério que cabe a todo trabalho científico, 

pois essa análise permite agrupar os resultados dos estudos elegidos nas RS e gerar 

conclusões confiáveis para quantificar os dados dos diferentes estudos agregados (MOHER 

et al., 2009; BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).  

 Assim, na RS de abordagem quantitativa buscou-se, de forma criteriosa, os 

trabalhos nas bases de dados científicos, permitindo a elegibilidade e a comparação dos 

estudos incluídos sobre a eficácia do MPH no déficit de atenção, possibilitando contribuir 

para o desenvolvimento da ciência. 

6.1 Eficiência da busca 

Buscou-se então, através das recomendações do PRISMA (MOHER et al., 2009) 

uma triagem rigorosa nas bases de dados científicas acerca da eficácia do MPH no 

tratamento do TDAH. Rigor metodológico, esse, que permite reconhecer a confiança nos 

trabalhos utilizados nessa revisão, conforme justificam Rother (2007), quando há grande 

diversidade de publicações científicas e possibilidade da aplicação dos resultados 

encontrados.  

Seguiu-se o fluxograma PRISMA, dividido em quatro etapas que possibilitaram 

identificar os artigos viáveis nas bases de dados pesquisadas (fig. 9): (1º) identificação: 

nessa fase foram encontrados artigos do tema proposto, através de descritores específicos 

citados na metodologia. De acordo com a BVS, os descritores são termos usados para 

iniciar uma pesquisa, com o propósito de facilitar o acesso à informação. Artigos duplicados 

foram excluídos ao final dessa etapa; (2º) avaliação: onde foram selecionados os artigos que 

abordam o tema, através da leitura dos títulos e resumos dos mesmos, considerando os 
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critérios de inclusão citados na metodologia dessa RS; (3º) elegibilidade: nessa etapa, os 

trabalhos selecionados na etapa anterior, tiveram a leitura complementar do texto e foram 

excluídos os artigos que, mesmo seguindo rigor metodológico, excluíam dados necessários 

à pesquisa, conferindo maior confiabilidade e garantia na elegibilidade dos estudos, como 

orienta as diretrizes metodológicas para elaboração de revisão sistemática (BRASIL, 

2012b); e, (4º) inclusão: onde os artigos que apresentaram boa elegibilidade, na etapa 

anterior, tiveram a leitura completa dos seus textos e aqueles que preencheram as 

características necessárias para a análise da eficácia do MPH no tratamento do déficit de 

atenção, foram incluídos na abordagem quantitativa. 

Dessa forma, as etapas seguidas nessa RS permitiram, de forma crítica e segura, a 

seleção e avaliação dos estudos incluídos. Os critérios de inclusão e exclusão foram 

confirmados antes da extração e análise dos dados, evitando, dessa forma, possíveis vieses 

na seleção (quadro 2) e possibilitando sintetizar todos os estudos envolvidos, em um tópico 

específico, como orienta Moher et al. (2009). No entanto, um dos estudos, Lin et al. (2014), 

foi excluído da abordagem quantitativa por não apresentar o desvio padrão das médias, o 

que impossibilitou o cálculo de tamanho de efeito (TE) e ‘Cohen’s d’ (média do desvio 

padrão agrupado). 

Passou-se, então, à extração dos dados dos artigos incluídos nesse estudo, 

realizando a partir daí, uma análise minuciosa de cada artigo. Determinado suas 

características (quadro 1), foi possível comparar e discutir os resultados encontrados com 

dados de outras publicações científicas que abordam o mesmo tema. 

6.2 Caracterização dos estudos 

Os seguintes dados foram extraídos de cada artigo: autores e ano de publicação do 

estudo; número total de participantes no estudo; dosagem e classificação do MPH; grupo 

controle com medicação placebo ou não tratado; instrumentos de avaliação e forma de 

aplicação desses; tempo de tratamento; local da pesquisa; local de recrutamento dos 

participantes; e, desempenho do MPH (quadro 1). 

Os artigos estudados apresentaram grande heterogeneidade (I2 = 98,8%) entre 

eles, porque, buscando responder sobre a eficácia do MPH no déficit de atenção das 

crianças e adolescentes, seguiram caminhos variados, mudando a dosagem e a ação do 

medicamento, a quantidade de participantes, a aplicação do instrumento de avaliação, o 

grupo controle, entre outros. No entanto, foi possível quantificar suas respostas a partir de 

instrumentos psicológicos (escalas e testes de atenção) e todos chegaram a uma resposta 

positiva, quanto à eficácia do MPH, classificadas de efeito pequeno, moderado e grande 

(quadro 1). Resultados esperados, pois a literatura especializada, como nos trabalhos de 
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Lee et al. (2011) e Kortekaas-Rijlaarsdam et al. (2017), mostra a eficácia do MPH no 

tratamento do déficit de atenção.  

Avaliando crianças com TDAH, tratadas com MPH, comparando com placebo, 

constataram que as crianças Lee et al. (2011), a tratadas com MPH apresentaram melhora 

significativa nos sintomas de TDAH, conforme avaliado pelos pais e professores. 

Da mesma forma, Kortekaas-Rijlaarsdam et al. (2017), avaliando crianças com 

TDAH, através dos pais e professores, encontraram resultados positivos na melhora da 

atenção, tratando com MPH. Sendo que, de acordo com os pais a melhora foi grande e, 

segundo os professores, moderada. Confirmando que o MPH atua como um poderoso 

agente para reduzir os sintomas do TDAH. 

Os estudos que apresentaram maior homogeneidade foram de Froehlich et al. 

(2014) e Wigal et al. (2011) (quadro 1). Os autores utilizaram medidas diretas de avaliação, 

aplicando testes para avaliar a atenção, diretamente nas crianças e adolescentes. Utilizaram 

a mesma classificação do MPH: MPH OROS (metilfenidato de longa duração, com sistema 

de liberação oral controlado por osmose). Contudo, a dosagem utilizada por Wigal et al. 

(2011) variou de 18 a 54 mg e Froehlich et al. (2014) de 18 a 35 mg, o que, provavelmente, 

levou os trabalhos a um tamanho de efeito diferente. Sendo o estudo de Wigal et al. (2011) 

classificado como desempenho grande e Froehlich et al. (2014) como moderado. 

Corroborando com as respostas de Wigal et al. (2011), Hanwella et al. (2011) e 

Froehlich et al. (2014), em uma RS com metanálise, comparando o MPH OROS e o MPH de 

liberação imediata, no tratamento do TDAH, encontraram melhores resultados na atenção 

de crianças usando o MPH OROS. As doses usadas variaram de 0,8 mg kg-1 a 1,12 mg kg-1.   

Da mesma forma, Wen-Jiun Chou et al. (2012) encontraram maior eficiência do 

MPH OROS em relação ao MPH de liberação imediata no tratamento do TDAH. As doses 

variaram de 22,2 mg (0,69 mg kg-1) a 37,9 mg (1,11 mg kg-1) com o passar do tempo e as 

maiores doses mostraram melhora mais acentuada na atenção das crianças. 

Já Paton et al. (2013), apresentaram tamanho do efeito da melhora da atenção, 

pequeno. Apesar do instrumento de avaliação ter sido de medida direta, (testes aplicados 

diretamente nas crianças), o desempenho pode ter sido pequeno por ter havido comparação 

entre grupos de crianças com TDAH e crianças com desenvolvimento normal. Da mesma 

forma, Van Der Oord et al. (2012), compararam o desempenho entre grupos de crianças 

com TDAH e crianças com desenvolvimento normal, contudo seu desempenho foi 

classificado como moderado, mas, o que se observa é que a medida de avaliação, nesse 

caso, foi indireta (escala aplicada aos pais), podendo dessa maneira apresentar diferença 

nos resultados entre os estudos (quadro 1).  

Os trabalhos de Pearson et al. (2013) e Wigal et al. (2015) também apresentaram 

homogeneidade, entre eles, nos dados dos estudos, diferenciando apenas na classificação 
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do medicamento. Contudo, esse dado não alterou o resultado da avaliação uma vez que 

ambos utilizaram apenas grupos de crianças com TDAH e nos dois estudos foram aplicadas 

escalas nos pais, para avaliar o quanto a atenção das crianças e adolescentes havia 

melhorado. De forma que os estudos apresentaram resultados de efeito moderado. 

Lee et al. (2011), avaliando 157 crianças com TDAH, entre 6 e 12 anos, também 

usou placebo no grupo controle para avaliar a eficácia do MPH, cada um por um período de 

uma semana, em um ensaio cruzado duplo-cego. A resposta terapêutica, avaliada usando o 

Índice Global de Conners para pais (CGI-Parents) e professores (CGITeachers), como 

esperado, foi positiva quanto a eficácia do MPH, constatando melhora significativa nos 

sintomas do TDAH. Confirmando mais uma vez a eficácia do MPH. 

Assim, todos os estudos avaliados nesta RS obtiveram um resultado positivo 

quanto ao efeito do MPH no tratamento do déficit de atenção, embora houvesse variação no 

tamanho dos resultados, explicado, principalmente, pela heterogeneidade entre eles.    

6.3 Resultados dos estudos 

Considerando que os estudos, demonstraram boa qualidade metodológica na 

escala de Jadad (quadro 2), mas, apresentaram grande heterogeneidade entre si, os 

resultados para atenção e desatenção foram analisados e quantificados separadamente 

(Tabelas 1 e 2).  

Para garantir resultados confiáveis, a abordagem quantitativa extraiu os dados, 

abordando-os de acordo com medidas de tamanho do efeito (TE) e o desvio padrão 

(Cohen’s d).  

Como os trabalhos apresentaram TE com diferenças simples entre médias, mas 

com intervalos de confiança (IC) indicando 95% de confiança nos estudos, foram aplicadas 

as análises do ‘Cohen’s d’ que calcula a média do desvio padrão agrupado, assim, encontra-

se o tamanho de efeito real, uma vez que houve heterogeneidade entre os grupos 

pesquisados. 

As pesquisas de Soleimani et al. (2017) atestam os resultados desse trabalho, 

sendo possível inferir que a administração de MPH deve fazer parte do tratamento dos 

indivíduos acometidos pelo transtorno. A dosagem utilizada pelos pesquisadores incluídos 

na RS de Soleimani et al. (2017) está na margem dos estudos incluídos nesta RS, 

entretanto, esses autores não notaram diferença nos sintomas motores das crianças, mas 

encontraram efeitos positivos no comportamento global das crianças. 

Já os estudos de Schrantee et al. (2016) mostram efeitos diferentes dependendo da 

faixa etária do paciente. Em crianças ele parece aumentar o fluxo sanguíneo no corpo 

estriado e no tálamo, mas não no córtex cingulado anterior. Em adultos esse estudo mostrou 

que não houve qualquer efeito de aumento no fluxo sanguíneo cerebral. 
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Outros pesquisas experimentais também mostram efeitos positivos do MPH. 

Entretanto, o tipo de liberação de MPH (rápido ou lento) podem promover respostas mais 

efetivas. Por exemplo, no estudo de Coghill et al. (2013), observou-se que o MCD 

(Equasym), que é um tipo de medicamento à base de MPH, tem efeito sobre a conduta, a 

atenção e a precisão de respostas, mais do que o Concerta (também à base de MPH, 

porém, com diferença no tempo de liberação no organismo). Ambos os medicamentos à 

base de MPH são efetivos quando comparados ao placebo. 

Ainda segundo Coghill et al. (2013), outros medicamentos à base de MPH (Ritalina e 

Medikinet retard) se mantém na margem de relevância clínica, de acordo com a pontuação 

total do SKAMP. 

Nos estudos que avaliaram a atenção (tab. 1), entre os grupos estudados, foram 

consideradas como critério de medida, as características que envolvem, dentre outras, a 

capacidade de focar um estímulo desejado entre vários estímulos, como também a 

capacidade de sustentar um foco durante um período necessário para que o conteúdo seja 

processado na memória de trabalho e, posteriormente, sendo necessário, armazenado na 

memória de longo prazo. Critérios justificados por Fuentes et al. (2014), que explica que a 

atenção contribui para selecionar um entre vários estímulos existentes e para a mudança da 

atenção para um novo foco, atuando de forma integrada com o córtex pré-frontal. 

Já nas análises que avaliaram a desatenção (tab. 2), o critério de medida 

estabelecido foi avaliar o quanto as crianças e adolescentes eram desatentas. Segundo os 

autores Van Der Oord et al. (2012), Pearson et al. (2013) e Wigal et al. (2015) quando 

alguém não percebe detalhes, imagens, dados ou fatos importantes com uma frequência 

grande, diz-se que tal pessoa é desatenta, portanto, não apresenta boa capacidade de focar 

um estímulo desejado entre vários.  

Segundo Fuentes, et al. (2014) a desatenção, pode manifestar-se como 

esquecimentos, distração, perda de objetos, desorganização, falta de concentração e falta 

de atenção aos detalhes. Esses autores ainda afirmam que os sintomas de desatenção são 

definidos por maior lentidão, menor velocidade de processamento, sonolência, certa letargia 

ou raciocínio geral mais confuso. 

Observa-se que Pearson et al. (2013), considerando o grupo pesquisado, apenas 

crianças e adolescentes com TDAH, utilizou instrumentos para avaliar tanto a atenção 

quanto a desatenção dos indivíduos, sendo seus dados quantitativos apresentados nas 

duas tabelas. Avaliando a atenção, os autores obtiveram um TE de 2,3 e ‘Cohen’s’ d de 0,48 

(tab. 1). Classificação considerada pequena para o efeito do MPH, em uma escala ‘Cohen’s 

d’ que vai de ˂ 0,20 (trivial), 0,21- 0,49 (pequeno), 0,50 - 0,79 (moderado) até ˃ 0,80 

(grande). E avaliando a desatenção, o resultado do TE foi de -3,9 e ‘Cohen’s’ d foi de -0,68 



46 
 

(tab. 2), classificação moderada, considerando que aqui a escala foi inversamente 

proporcional ao melhor desempenho. 

No estudo de Pearson et al. (2013), foi utilizado o teste ACTeRS (ULLMANN et al., 

2000), para avaliar a atenção das crianças e adolescentes. Questionário que mede os 

principais sintomas de TDAH, atenção e hiperatividade, como também comorbidades que 

envolvem habilidades sociais e comportamento de oposição. É um teste indireto, feito nos 

pais e professores, o que pode causar variação nos resultados, justificando a resposta 

pequena ao medicamento. 

Resultados reforçados pela análise de Froehlich et al. (2014), que identificou que o 

efeito do MPH, na avaliação da atenção aponta um TE de 6,7 e ‘Cohen’d’ de 0,53 (tab. 1), 

efeito moderado para a melhora da atenção. Efeitos confirmados no estudo de Wigal et al. 

(2011), onde apresenta um TE de 3,1 e -5,1 (escala inversamente proporcional) e ‘Cohen’d’ 

de 7,10 e -9,11 (escala inversamente proporcional ao melhor desempenho), atingindo a 

classificação grande para o resultado apresentado (tab. 1).  

Na observação de Froehlich et al. (2014), os participantes foram submetidos ao 

tratamento com MPH OROS por três semanas, com as doses variando semanalmente 

(18mg, 27mg, 36mg para crianças <25 kg, 18mg, 36mg ou 54mg para crianças ≥ 25 kg) e 

uma semana de placebo. Ao final de cada semana, os pais e professores preencheram a 

escala ADHD RS e o médico avaliador usou a escala de impressão de melhora clínica 

global (CGI-I), escala que avalia a qualidade de vida do indivíduo (PEARSON et al., 2013), 

para avaliar a resposta à medicação. Houve melhora significativa dos sintomas do TDAH, 

melhorando com o aumento das doses, tanto na avaliação dos pais quanto na dos 

professores. 

Os resultados de Wigal et al. (2011), TE -5,1 e 3,1 e Cohen’s d de -9,11 e 7,10 (tab. 

1), com tamanho do efeito classificado como grande, foi o maior entre os estudos. Esse 

resultado pode ser devido à dose de 54 mg de MPH, a maior dosagem entre os estudos 

avaliados. Valores que reforçam os de Pearson et al. (2013), que também conseguiram 

melhores respostas do MPH em doses maiores. 

As investigações de Wigal et al. (2011) duraram 40 dias e foi usado o MPH OROS 

no tratamento. Houve uma melhora significativa das crianças tratadas em relação ao 

número de problemas respondidos corretamente e nos índices de comportamento total do 

SKAMP. O uso do medicamento também proporcionou melhora significativa do desempenho 

das crianças em testes de trabalho de memória visual, indicando efeito positivo do 

medicamento sobre o TDAH. Assim, as respostas desse autor, além de atribuir um perfil 

bem tolerado ao medicamento, demonstram a eficácia do uso do MPH OROS como 

medicamento de primeira linha para o tratamento do TDAH.  
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Nos exames de Wigal et al. (2011), foram incorporados dois testes que avaliaram a 

atenção e comportamentos associado ao TDAH, o TOVA, e o SKAMP. Ambos 

demonstraram a eficácia do medicamento, porém, os autores sugerem ainda que mais 

estudos de sala de aula são necessários para replicar esses resultados e demonstrar a 

utilidade dos testes e da sala de aula analógica no exame do início da ação, duração, 

eficácia e efeitos do MPH, no tratamento do TDAH. 

Os pareceres de Paton et al. (2013), apresentaram um TE 1,1 e ‘Cohen’s d’ de 0,39 

(tab. 1). Essa classificação do ‘Cohen’s d’ indica um tamanho de efeito pequeno (0,21 - 

0,49). Um efeito pequeno do medicamento também foi encontrado em Pearson et al. (2013), 

com TE de 2,3 e Cohen’s d de 0,48. Esses estudos apresentaram resultados menores em 

relação aos outros, porém, ainda assim, confirmaram a resposta positiva do MPH no 

tratamento do déficit da atenção. 

A resposta mais baixa do medicamento nos estudos de Paton et al. (2013), pode 

ser explicada em função da comparação feita nesse estudo. Onde crianças com TDAH, 

medicadas, foram comparadas com crianças de desenvolvimento normal. A complexidade 

do teste TEA-Ch (teste de atenção diária para criança) proporciona uma grande 

possibilidade de avaliações, o que também pode ter proporcionado esse resultado. 

O TEA-Ch mede três formas de atenção: a atenção seletiva que é a capacidade de 

se concentrar em um estímulo específico, ignorando outros estímulos (MANLY et al., 2001); 

a atenção constante que é a capacidade de manter a atenção durante um longo período de 

tempo (BETTS et al., 2006); e, o controle de atenção, que é a capacidade de desligar, 

mudar e reorientar a atenção de um item para outro (GARDNER; SHEPPARD; EFRON, 

2008). Dessa forma, esse teste pode ser mais sensível aos efeitos diferenciais do MPH na 

atenção, do que o uso de uma tarefa que mede apenas uma forma de atenção. Entende-se 

então que o resultado positivo pequeno nos trabalhos de Paton et al. (2013), pode ser 

justificado pelo tipo de medida que o trabalho utilizou. 

A comparação dos resultados apresentados por Van Der Oord et al. (2012), 

Pearson et al. (2013) e Wigal et al. (2015) para a avaliação da desatenção, também 

apresentaram diferenças quanto a eficácia do MPH no tratamento da desatenção de 

crianças e adolescentes (tab 2). 

No entanto, o efeito classificado como pequeno, do estudo de Wigal et al. (2015), 

apesar do grupo controle ser crianças com TDAH, pode ser atribuído também, ao fato do 

instrumento de avaliação da atenção ter sido de medida indireta, o que pode ter causado 

variação nos resultados. No entanto, tanto o grupo controle (placebo) quanto o grupo tratado 

com MPH apresentaram melhoras. Porém, com doses de 20 a 40 mg, a melhora dos 

sintomas da desatenção foi significativamente maior que o grupo controle, enquanto que nas 
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doses de 10 a 15 mg, não houve diferença do grupo controle. Os resultados nas doses mais 

baixas ajudam a explicar a resposta baixa obtida no ‘Cohen’s d’. 

Em Van Der Oord et al. (2012) houve melhora no grupo tratado, porém com menor 

impacto que o grupo controle, quando o MPH utilizado foi de liberação imediata. Porém, 

quando utilizado MPH de ação prolongada, o grupo tratado obteve melhora maior que o 

grupo controle. O resultado moderado (TE de 3,8 e um ‘Cohen’s d’ de 0,69) na resposta ao 

medicamento pode ser Justificado pelo fato do grupo controle ter sido formado por crianças 

com desenvolvimento normal, o que não diminui o efeito positivo do MPH nas crianças com 

TDAH. 

As análises após tratamento, a partir dos instrumentos de avaliação indiretos, 

aplicados tanto nos pais quanto professores, segundo Pearson et al. (2013) demonstraram 

que a redução da desatenção, comparado ao placebo, ocorreu com dose máxima de MPH 

(0,48 mg/kg). No entanto, melhoras significativas (em relação ao placebo) também foram 

detectadas no nível de dose média de MPH (0,35 mg kg-1). No estudo, os pais revelaram 

que não foram detectadas melhoras comportamentais significativas entre o placebo e a 

baixa dose de MPH (0,21mg/kg) em qualquer domínio comportamental, sugerindo que a 

dose baixa foi insuficiente para produzir um efeito mais apropriado. Dados confirmados na 

visão dos professores quando cosideraram que os declínios na desatenção não foram tão 

consideráveis. 

Nesse trabalho, os pais também relataram um ganho significativo de habilidades 

sociais na dose mais alta de MPH, com declínio significativo na irritabilidade. Portanto, o 

MPH em doses mais altas produzem tanto melhor desempenho na atenção, como reduções 

em comportamentos inadequados e melhorias no comportamento prosocial.  

Nos três estudos que avaliaram a desatenção foram encontradas diferenças nos 

resultados, referente às doses utilizadas, identificando desta forma, um padrão de eficiência 

melhor para doses maiores de MPH, na diminuição da desatenção. 

O que justifica a melhora dos sintomas após a administração do MPH, é sua ação 

direta no cérebro, melhorando e reduzindo os sintomas após a sua administração. Esse fato 

foi ratificado em RS, de metodologia similar à desse trabalho, realizada por Czerniak et al. 

(2013), onde observou a relação entre os sintomas e a disfunção de regiões cerebrais, 

identificando que o medicamento, tendo ação direta no cérebro, reduziu os sintomas do 

transtorno. Os achados finais mostraram, por meio de exames de imagem, o aumento da 

atividade das áreas frontal, parietal e temporal de crianças que usaram o MPH. 

Após o tratamento dos dados, verificou-se que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados, devido a confrontação dos dados no intuito de confirmar a hipótese, prevista no 

início da pesquisa, da eficácia do MPH na melhora da atenção em crianças e adolescentes. 



49 
 

7. CONCLUSÃO 

O MPH é eficaz sobre o tratamento da atenção no TDAH em crianças e 

adolescentes, melhorando a atenção e reduzindo a desatenção. 

Doses mais altas de MPH promovem resultados mais expressivos na atenção. 

Os medicamentos de liberação lenta são mais eficazes no tratamento do TDAH que 

os de liberação imediata. 

Esses dados merecem ser investigados em novos estudos, possibilitando sua 

quantificação com precisão, permitindo identificar qual a melhor dose para o tratamento do 

TDAH e qual o melhor mecanismo de liberação para sua maior eficácia.  
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