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Introdução: O presente trabalho dispõe-se a compreender como se dá o Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade–TDAH e sua relação com um tema um tanto
polêmico na atualidade, que é a medicalização, a partir da discussão de diversos
autores. Sendo este um transtorno neurobiológico, com causas genéticas e emocionais,
o mesmo tem um diagnóstico dimensional. O aprofundamento desse estudo se
apresenta como necessário para restabelecer a valorização da singularidade e
expressões de cada sujeito, da mesma forma que visa a considerar a dimensão
simbólica e social envolvida no peso do diagnóstico e tratamento adequado para a vida
do indivíduo. Objetivo: Pretende-se estudar os efeitos do TDAH e da medicalização
para a vida de crianças e adolescentes, buscando pesquisar os diagnósticos e os
diferentes tratamentos conforme o nível socioeconômico cultural. Almeja-se verificar a
prevalência de casos diagnosticados, bem como abordar a questão da medicalização. 
Metodologia: O método a ser utilizado é o dedutivo, o qual parte do conhecimento
geral para o particular, transformando enunciados complexos, universais, em
particulares, sendo que, a partir desta conclusão nascerão várias premissas,
fundamentadas no raciocínio dedutivo. O procedimento está sendo realizado por meio
da revisão bibliográfica sobre o Transtorno de Atenção e Hiperatividade e a relação
com a medicalização. Resultados: Os resultados obtidos têm como finalidade
proporcionar aos profissionais da área, a exemplo da psicologia e da pedagogia, uma
reflexão para o desenvolvimento de técnicas e práticas para melhorar a qualidade de
vida das crianças e adolescentes diagnosticadas com TDAH e aquelas que estão sendo
ou já foram medicadas. Com isso, os estudos feitos acerca dos fatores que levam ao
TDAH, precisam estar atualizados quanto às mudanças ocorridas na sociedade ao
longo dos anos, para que profissionais da psicologia e de outras áreas estejam aptos a
realizar intervenções conscientes dos fatores que determinam ou não tal transtorno,
para atuar de maneira eficiente e precisa. Constatando que o TDAH na infância é um
grande fator de risco para o uso de drogas na adolescência e vida adulta e para
apresentar comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, o diagnóstico acarreta
grandes consequências para a vida adulta, podendo comprometer o desenvolvimento
do indivíduo na esfera funcional, social, emocional, cognitiva, acadêmica e
profissional. Dessa maneira, estudos adequados dos fatores que intervém neste
transtorno contribuem para agregar uma maior visibilidade e melhora nos
procedimentos de tratamento de indivíduos. Conclusão: Perceber a situação alarmante,
em que o homem é submetido a um tratamento, muitas vezes impreciso, que pode
provocar danos à saúde, remete-nos a ideia de que a falta de um diagnóstico, um
diagnóstico tardio e um diagnóstico equivocado acarretam grandes consequências para
a vida comprometendo o desenvolvimento do indivíduo.
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