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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar, compreender, entender e 

aprender, como incluir e intervir com crianças com TDAH (transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade), trazendo um conteúdo de informações 

fundamentadas numa concepção teórico-prática com sugestões de melhorias 

para o dia a dia escolar das crianças com TDAH. A necessidade deste estudo 

se dá pelo grande número de crianças identificadas com o transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade no contexto escolar o qual estou inserida 

trabalhando e inúmeras foram as inquietações e a vontade de conhecer e 

saber mais sobre esse tema tão importante que convivemos diariamente. 

Proporcionar a nossas crianças um ambiente acolhedor, reconhecer as suas 

habilidades e potencialidades, estimular vínculos, a empatia, faz uma grande 

diferença para com a socialização e a aprendizagem de nossas crianças 

acontece de uma forma mais significativa. Esta pesquisa vai abordar as 

possíveis causas desse transtorno, características/sintomas, tratamento e foco 

principal a inclusão e intervenção de crianças com TDAH no contexto escolar. 

Podemos perceber o quanto é importante e sensível que nossas crianças com 

TDAH tentam uma prática pedagógica adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work aims to study, understand, understand and learn how to 

include and intervene with children with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder), bringing information content based on a theoretical-practical 

conception with suggestions for improvements for the day to-day school for 

children with ADHD. The need for this study is due to the large number of 

children identified with the attention deficit disorder and hyperactivity in the 

school context, which I am working on and countless were the anxieties and the 

desire to know and to know more about this important subject that we live daily . 

Providing our children with a welcoming environment, recognizing their abilities 

and potential, encouraging bonds, empathy, makes a big difference to the 

socialization and learning of our children happens in a more meaningful way. 

This research will address the possible causes of this disorder, characteristics / 

symptoms, treatment and focus the inclusion and intervention of children with 

ADHD in the school context. We can understand how important and sensational 

our children with ADHDI are trying to practice proper pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIGLAS 

 

TDAH- Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

TDAHI- Transtorno do Déficit de Atenção Hiperatividade/Impulsividade  

DSM 5- Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais.   

CID- Classificação Internacional de Doenças. 
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INTRODUÇÃO- APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 A presente pesquisa vai ter como tema o Transtorno do Déficit de 

Atenção Hiperatividade (TDAH). 

 Permeando o que é o TDAH, causas, principais sintomas, formas de 

tratamento, avaliações psicológicas e psicopedagógicas, conhecer os testes 

clínicos mais utilizados e como incluir e intervir pedagogicamente no processo 

de aprendizagem das crianças com TDAH. 

 Vale ressaltar que: 

Este transtorno tem um grande impacto na vida da criança ou do 

adolescente e das pessoas com as quais convive (amigos, pais e 

professores). Pode levar a dificuldades emocionais, de 

relacionamento familiar e social, bem como a um baixo desempenho 

escolar. RODDE (et al.,1999, p.36). 

 Por meio desta pesquisa pretende oferecer conhecimento, 

entendimento, orientações e recursos sobre essa problemática que está sendo 

cada vez mais frequente no meio escolar, transtorno esse que é tão 

perturbador na vida das crianças e adolescentes. 

 Estamos numa época onde qualquer criança que apresente alguma 

característica de agitação e impulsividade por vezes a sociedade interpreta, 

que essa criança é hiperativa. E não é desta forma que devemos olhar essas 

crianças que por muitas vezes são apenas crianças sendo crianças, pulando, 

correndo, brincando e se divertindo. Podemos perceber o quão delicado é o 

TDAH e a quem compete diagnosticar e fechar um laudo são especialistas.  

 Precisamos desmistificar esse conceito de que a criança é hiperativa por 

ela apresentar características conforme citado já acima. Essa pesquisa vem 

realmente somar e trazer clareza com informações coesas do transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade. 

 A hiperatividade é caracterizada pela forma agitada da criança se 

comportar. Nesse tocante, frequentemente o aluno não consegue ficar, em sala 

de aula, sentado na carteira, ao passo que ocorre demasiadamente, apresenta 

muitas dificuldades em envolver-se nas brincadeiras e em brincar em silêncio. 

A fala também é incansável e as ações que empreende sempre estão “a todo 

vapor”, conforme expõe CASTRO e NASCIMENTO, (2009). 
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 Já a impulsividade segundo ROHDE e BENCZIK (2009), correlaciona-se 

a criança que não consegue esperar pela sua vez. Assim, responde às 

perguntas antes mesmo delas estarem formuladas e intromete-se no diálogo 

dos outros.  

 

1.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 HISTÓRICO DO TDAH 

 Por meio de algumas pesquisas encontramos de acordo com a 

Associação Brasileira do Déficit de Atenção que a prevalência do transtorno de 

déficit de atenção com hiperatividade gira em torno de:  

3 a 5% da população infantil do Brasil e de vários países do mundo 
onde o transtorno já foi pesquisado. Nos adultos estima-se a 
prevalência em aproximadamente 4%. Segundo o DSM-5, 
levantamentos populacionais sugerem que o TDAH ocorre na maioria 
das culturas em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos. 
(VINOCUR, 2016). 

Nos casos típicos de TDAH, a característica psicofisiológica mais 
comum é a hiperfunção/hipoativação do córtex pré-frontal, na qual 
uma quantidade significativa de neurônios pulsa mais devagar que o 
esperado, especialmente quando as circunstâncias exigem maior 
esforço mental e, portanto, maior ativação. VINOCUR, (2016). 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças CID 10: 

 [...] o TDAH está no grupo de transtornos que se inicia 
precocemente. De modo habitual, ele se manifesta durante os cinco 
primeiros anos de vida da criança, caracterizando-se tanto pela falta 
de perseverança nas atividades que exigem um desenvolvimento 
cognitivo quanto pela tendência a passar de uma coisa à outra, sem 
acabar nenhuma delas. [...] SENO, (2016 p.24). 

  

Podemos perceber a predisposição que crianças com esse tipo de 

transtorno apresentam, a falta de atenção e facilidade a distração. 

Atualmente encontramos pesquisas que sinalizam que existem três tipos 

de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade segundo: ROHDE e 

BENCZIK, (1999) [...], o primeiro tem predomínio de sintomas na desatenção, o 

segundo engloba sintomas de hiperatividade/impulsividade e o terceiro 

respalda-se no tipo combinado. No caso dos sintomas hiperatividade e 

desatenção, a desatenção é mais comum em meninas e pode estar 

relacionada às maiores dificuldades de aprendizagem. Existem estudos que 

apontam que a hiperatividade é mais comum em crianças menores e os 
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maiores prejuízos nesse sentido está no relacionamento com os amigos e 

problemas de comportamento, já o tipo combinado associa-se a prejuízos 

globais maiores na vida da criança [...]. 

 

Vale ressaltar em TEIXEIRA, (2011) que: 

O educando com o sintoma de desatenção comete erros por 
descuido, tem dificuldades em concentrar-se por longo período de 
tempo ou em atividades que lhe exijam atenção. Além disso, 
esquece-se facilmente das coisas e, ainda, em dadas ocasiões, 
parece ouvir o que os outros falam bem como não mantém seus 
pertences organizados. 

  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS E SINTOMAS DO TDAH: 

  

 É cada vez mais nítido e visível o número de crianças em nosso 

contexto escolar apresentando laudos com TDAH, e o quanto nós educadores 

nos remetemos a inúmeras dúvidas, inquietações diárias de como 

contribuirmos e potencializarmos essas crianças no seu processo de 

aprendizagem e geralmente nós educadores somos os primeiros a perceber os 

sinais/sintomas. Sintomas esses como “[...] dificuldades com concentração, 

memória, hiperatividade e impulsividade”. [...] VINOCUR, (2016). 

 Vale ressaltar que o DSM-5 (Manual de Diagnóstico Estatístico de 

Transtornos Mentais) define alguns critérios especificos sobre o transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade importante para ficarmos alertados a esses 

sintomas. Assim segue algumas características no aspecto de desatenção, 

mais comum nas crianças com TDAH, ao conhecermos mais detalhadamente 

essas características vamos poder contribuir de uma forma positivo para com 

nossa prática diária enquanto educadores e responsáveis: 

 

� Deixar de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 

atividades escolares, de trabalho ou durante outras atividades; 

� Ter dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 

� Não escutar quando lhe dirigem a palavra; 
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� Não seguir instruções e não termina deveres de casa, tarefas 

domésticas ou tarefas no local de trabalho; 

� Ter dificuldade para organizar tarefas e atividades; 

� Evitar, não gostar ou relutar em se envolver em tarefas que exijam 

esforço mental prolongado (tarefas escolares, deveres de casa, preparo 

de relatórios etc.); 

� Perder objetos necessários às tarefas ou atividades; 

� Ser facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais 

velhos e adultos pode incluir pensamentos não relacionados); 

� Ser esquecido em relação a atividades cotidianas. VINOCUR, (2016). 

 

 Agora vamos conhecer algumas características também importantes no 

aspecto da hiperatividade e impulsividade: 

� Remexer ou balançar mãos e pés ou se contorcer na cadeira; 

� Levantar da cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado (sala de aula e escritório); 

� Correr ou subir nas coisas, em situações onde isso é inapropriado ou, 

em adolescentes ou adultos, ter sensações de inquietude; 

� Ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer 

calmamente; 

� Não conseguir ou se sentir confortável em ficar parado por muito tempo, 

em restaurantes e reuniões; 

� Falar demais; 

� Não conseguir aguardar a vez de falar, respondendo uma pergunta 

antes que seja terminada ou completando a frase dos outros; 

� Ter dificuldade de esperar a sua vez; 

� Interrompe ou se intrometer em conversas e atividades, tentar assumir o 

controle do que os outros estão fazendo ou usar coisas dos outros sem 

pedir. VINOCUR, (2016). 

 Tendo em vista os sintomas especificados a cada um dos aspectos, “[...] 

é preciso que a criança apresente seis ou mais desses sintomas por mais de 

seis meses antes de ser feito o diagnóstico, adultos ou adolescentes com mais 
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de 17 anos, é preciso apresentar apenas cinco destes sintomas [...]”. 

VINOCUR, (2016). 

 Embora não seja fácil diagnosticar o transtorno qualquer educador pode 

notar certos comportamentos em seus alunos. [...] se alguma criança se 

encaixar na maioria das possibilidades listadas, o melhor é conversar com o 

psicopedagogo da escola para que ele, com sua experiência profissional, 

oriente tanto o aluno específico quanto os pais dele. [...] SENO, (2016 p.25). 

 Outras características ou comportamentos que podemos perceber 

segundo SENO, (2016, p. 25):  

� Tem dificuldade em manter o foco da atenção; 

� Algumas vezes não responde quando é chamado; 

� Apresenta comportamento de distração em grande parte do tempo; 

� Evita tarefas que exigem esforço mental, como estudar ou fazer um 

trabalho escolar; 

� Perde materiais ou brinquedos com frequência; 

� Mostra-se agitado e mover-se incessantemente; 

� Não para quieto na cadeira e ainda fica mexendo no estojo, agenda, 

borracha ou qualquer outro objeto em sala de aula; 

� Fala muito e a todo tempo; 

� Pede para sair da mesa frequentemente, inclusive durante o após as 

refeições feitas na escola; 

� Distrai-se facilmente por estímulos do ambiente externo ou perdem-se 

em seus próprios pensamentos; 

� Comete erros na escrita ou em cálculos matemáticos por simples 

distração; 

� Esquece-se de passar recados e confunde tanto os dias quanto horários 

dos compromissos; 

� É impulsivo, não consegue esperar sua vez para falar e interrompe 

constantemente conversas de outras pessoas; 

� Tem dificuldades na organização e no planejamento de atividades; 

� Tem um desempenho que sempre parece inferior ao esperado para a 

sua capacidade intelectual. 
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 Outro fator importante e papel fundamental que a escola tem em 

contribuir e em relação a hábitos de estudos crianças com TDAH apresentam:  

[...] problemas, entre outros, de planejamentos e organização do 
tempo, não conseguem tomar nota acompanhando o ritmo da aula, 
esquecem/perdem material e tarefas, sendo que as tarefas ficam 
frequentemente incompletas por não conseguirem manter a 
motivação e o esforço para termina-las. São alunos que necessitam 
de esclarecimentos, reforço e monitoramento constante, além de 
treinamentos para a estruturação do local de estudo e organização do 
material. Essa dificuldade de organização manifesta-se em várias 
áreas, como os cuidados pessoais, no manuseio de dinheiro e 
materiais, no uso de lugares, espaços e tempo, no pensamento e 
ação sequencial e na própria desorganização mental. (WAJNSTZE, 
CATURANI; et al, 2016, p. 63). 

Embora muitos sintomas de TDAH sejam observáveis desde muito cedo 

na infância, eles são mais óbvios em situações que exigem uma atividade 

mental prolongada. Por esse motivo, muitos casos de TDAH passam 

despercebidos até a criança ingressar na escola quando os problemas 

parecem se multiplicar em uma base diária. Os professores se queixam de que 

a criança interrompe a aula, não ficam quietas, não prestam atenção, não 

termina seus trabalhos ou não escuta o que lhe é dito. Incapaz de planejar ou 

de aderir a um curso de ação, a criança logo começa a decair em seu 

desempenho escolar. Talvez ainda doloroso, a criança também é socialmente 

deixada para trás.  

As crianças com esse transtorno têm dificuldade para aprender regras 

de jogos e são impacientes quanto ao revezamento. Com frequência, 

verbalizam impulsivamente qualquer coisa que lhe venha à mente, sem 

considerar o efeito de suas palavras. Não conseguem controlar suas emoções, 

o que muitas vezes faz com que obtenham o tipo errado de atenção. Os 

companheiros tendem considera-la rudes, intrometidas e insensíveis. Quando 

convites de aniversário são distribuídos e os cartões de festas trocados, a 

criança com TDAH logo percebe o que os companheiros sentem a seu 

respeito. A rejeição social, juntamente com o baixo desempenho escolar, é 

uma boa receita para a perda da autoestima. Muitas dessas crianças começam 

a ver a si mesmas como perdedoras em uma idade precoce. 

Infelizmente, as crianças com TDAH também tem o dom de afastar de si 

os adultos. Muitas eram irritáveis e difíceis mesmo quando bebês; choravam 

muito e não se acalmavam quando acarinhadas ou levadas ao colo. O período 
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dos “terríveis dois anos” foi mais terrível para elas do que para a maioria das 

crianças. 

Como as crianças com TDAH tem dificuldade para considerar 

alternativas, elas parecem teimosas e não respondem aos meios comuns de 

disciplina. Fazem cenas e constrangem os pais em público. Em resumo, elas 

não só esgotam os pais, como também fazem com que se sintam rejeitados e 

inadequados. 

Estudos mostram que mães de filhos com TDAH sentem um estresse 
incomum e se sentem menos ligadas a esses meninos e meninas do 
que a seus outros filhos. Se os pais culpam a si mesmo ou um ao 
outro pelos problemas da criança (“você deveria parar de mima-lo e 
ser mais rígido na disciplina!”, bem, talvez ele se acalmasse se você 
passasse mais tempo com ele!”), os fatores de estresse se 
multiplicam. Pelo fato de os irmãos também terem sentimentos 
negativos sobre as crianças com TDAH, aquelas portadoras desse 
transtorno ocasionalmente não encontram e, casa um clima muito 
mais receptivo do que aquele deixado na escola. SMITH, STRICK, 
(2012, p. 40 e 41). 

 

 Quanto à manifestação dos sintomas deve-se prestar considerável 

atenção como enfatizam CASTRO e NASCIMENTO (2009, p.18), em alguns 

pontos: 

a) duração dos sintomas de desatenção e/ou 
hiperatividade/impulsividade [...] b) frequência e intensidade dos 
sintomas. c) persistências dos sintomas em vários locais e a longo do 
tempo, ou seja, ocorrer em vários ambientes da vida da criança (por 
exemplo, escola e casa) e serem constantes antes do período 
avaliado. d) prejuízo clinicamente significativo para a vida da criança. 
e) entendimento do significado do sintoma. Para o diagnóstico de 
TDAH, é necessária uma avaliação cuidadosa de cada sintoma e não 
somente a listagem de sintomas. 
 

 Não podemos confundir a crianças com TDAH sem inteligência, 

conforme percebemos já com tudo citado. Porém a nossa sociedade que por 

vezes não informada pensa em falta de inteligência mesmo nestas crianças, o 

que existe é a questão comportamental e com a falta de atenção que 

predomina mais em alguns casos acaba de alguma forma ou de outra 

atrapalhando seu processo de aprendizagem, por isso não quer dizer que eles 

não possam aprender e que não são inteligentes. 

A conceituação e a descrição do Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade/Impulsividade são relativamente confusas, já que este 

transtorno passou por inúmeros estudos e denominações até então, a definição 

mais antiga que se encontra sobre esta disfunção é a seguinte: “Hoffman, um 
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psiquiatra alemão, já em 1845, em um livro de contos infantis ilustrou através 

de desenho uma breve e expressiva, conduta de criança com transtorno 

hipercinético” BARBOSA, (1997, p. 1).  

A classificação deste transtorno é bastante ampla e várias bibliografias 

se encarregam de defini-la, num sentido mais clínico. O conceito de 

TOPCZEWSKI (1999, p. 14), sobre este transtorno é o seguinte:  

A hiperatividade é desvio comportamental, caracterizado pela 
excessiva mudança de atitude e atividades, acarretando pouca 
consistência em cada tarefa a ser realizada, esta definição aborda o 
problema de maneira comportamental, em sua principal 
consequência, que é a compatibilidade com a organização do seu 
ambiente e com determinadas situações.  

 

A escola, desde o século XIX tornou-se uma atividade obrigatória, e 

desde então, a escolaridade passou a ter um papel fundamental para ascensão 

social. A partir deste período, as dificuldades escolares e os seus fracassos 

passaram a ser considerados como um problema importante ou até mesmo 

uma doença. Inúmeras são as causas determinantes do fracasso escolar e o 

TDAHI é uma delas.  

 Algumas características frequentes que os professores se queixam de a 

criança com possível TDAH, interrompe a aula, não ficam quietas, não prestam 

atenção, não termina seus trabalhos ou não escuta o que lhe é dito. Incapaz de 

planejar ou de aderir a um curso de ação, a criança logo começa a decair em 

seu desempenho escolar. Talvez ainda doloroso, a criança também é 

socialmente deixada para trás.  

A rejeição social, juntamente com o baixo desempenho escolar, é uma 

boa receita para a perda da autoestima. Muitas dessas crianças começam a 

ver a si mesmas como perdedoras em uma idade precoce. 

 
 Para concluir não podemos confundir a crianças com TDAH sem 

inteligência, conforme percebemos já com tudo citado. Porém a nossa 

sociedade que por vezes não informada pensa em falta de inteligência mesmo 

nestas crianças, o que existe é a questão comportamental e com a falta de 

atenção que predomina mais em alguns casos acaba de alguma forma ou de 

outra atrapalhando seu processo de aprendizagem, por isso não quer dizer que 

eles não possam aprender e que não são inteligentes. 
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2.0 TRANSTORNOS DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE/IMPULSIVIDADE  

Déficit de Atenção é a dificuldade em manter a atenção concentrada, é a 

principal característica do Transtorno do Déficit de Atenção. Este distúrbio tem 

origem orgânica, relacionada a uma estrutura cerebral chamada lobo pré-

frontal.  

Quando esta estrutura cortical tem seu funcionamento comprometido, o 

indivíduo apresenta vários problemas, entre eles dificuldade de focar a 

atenção. Os principais elementos comportamentais que acompanham o Déficit 

de Atenção são a Hiperatividade e a Impulsividade.  

Para ROHDE e BENCZIC (1999, p. 37): 

Trata-se de um problema de saúde mental que possui três 
características básicas: a desatenção, a agitação (ou hiperatividade) 
e a impulsividade. Este transtorno tem um grande impacto na vida da 
criança ou adolescente e das pessoas com as quais convive. Pode 
levar a dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social, 
bem como a um baixo rendimento escolar. 
 

A impulsividade também é um fator muito marcante, nas atitudes do 

portador de TDAHI. Constantemente ele age sem pensar, chora com facilidade 

e não possui freio inibitório.  

GOLDSTEIN e GOLDSTEIN (1998) conceituam este procedimento de 

maneira clara: dificuldade em prestar atenção, controlar as emoções, dirigir a 

atividade psíquica e não pensar antes de agir. Essa instabilidade expõe o 

hipercinético a um perigo constante. Ele está sempre suscetível a sofrer 

quedas, provocar acidentes destruir objetos, enfim, uma série de 

consequências. Ele precisa ser salvo de vigilância constante, para evitar que 

corra riscos maiores.  

BROWN (2007) define TDAHI como uma norma de atividade excessiva 

em situações que requerem inibição motora e que é persistente ou contínua, 

ano após ano. Esta afirmação mais uma vez confirma a questão da 

impulsividade já que em situações que requerem freio inibitório, a atividade do 

portador de TDAHI continua com a mesma intensidade. Outra característica 

também bastante comum é as perturbações do sono. O portador de TDAHI 

sofre pesadelos, fala dormindo e agita-se muito e em algumas ocasiões pode 
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apresentar sonambulismo.  

Além da excessiva atividade motora, a criança portadora do Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade/Impulsividade, também é uma 

faladora compulsiva. De acordo com COLL, PALACIUS e MARCHESI (1995), é 

uma atividade motora intensa, composta por movimentos involuntários, 

associados aos movimentos voluntários, os quais a criança não consegue 

controlar. Muitas vezes essa movimentação intensa é acompanhada por 

hiperatividade verbal ou ideativa. A criança com hiperatividade possui assim, 

um aumento na atividade motora.  

Este comportamento se observa, de maneira geral, na maioria das 

crianças até os quatro anos de idade, quando o sistema nervoso central, 

conclui a fase de maturação encéfalo-caudal, ou seja, a criança começa a 

controlar os movimentos os movimentos da cabeça, do tronco, das pernas, dos 

braços e finalmente das mãos, de cima para baixo e do meio para as 

extremidades. É a época em que a linguagem está totalmente dominada, e a 

criança percebe-se inserida num contexto, onde normas de conduta e 

comportamento começam a ser ensinadas.  

Um dos aspectos mais determinantes desta patologia é sem dúvida a 

falta de atenção que gera, mais do que a hiperatividade e a impulsividade, as 

dificuldades em sala de aula. O aluno com TDAHI apresenta uma abstração 

muito severa, capaz de prejudicá-lo profundamente nos bancos escolares. 

Assim também procede, nas atividades escritas. Geralmente, os deixa por 

terminar ou trata de fazê-los rapidamente, nem sempre de acordo com a 

orientação do professor.  

Esta incapacidade da capacidade seletiva resulta num baixo rendimento 

na aprendizagem e consequentemente, classifica a criança como portador de 

dificuldades de aprendizagem.  

AJURIAGUERRA (1999) define como uma síndrome de instabilidade 

motora. O autor ANDRADE (2000), também coloca como uma síndrome, um 

quadro caracterizado basicamente por distração e inquietação na criança, 

dificuldade com o controle inibitório manifestado por impulsividade composta 

mental e cognitiva.  

No conceito de COLL, PALÁCIOS e MARCHESI (1995), verifica-se a 
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ênfase dada à questão comportamental que hiperatividade se refere a um dos 

distúrbios do comportamento mais frequentes na idade pré-escolar e escolar, 

caracterizado por nível de atividade motora excessiva e crônica, déficit de 

atenção e falta de controle. Compreende-se que por mais que o professor se 

esforce em tentar resgatar o aluno com TDAHI, dificilmente terá êxito, sem que 

tenha conhecimento e compreensão de todo um universo neurológico, 

psicológico e pedagógico, que envolva esta desordem cerebral.  

O conhecimento é fundamental para que se encontre uma prática 

apropriada que resulte em dados positivos, dentro das possibilidades dos 

alunos portadores de TDAHI.  

É importante citar que a Hiperatividade e a Impulsividade podem 

acompanhar o Déficit de Atenção, mas isto não é obrigatório. Há pelo menos 

três tipos amplamente aceitos de Déficit de Atenção, em função da presença 

ou não da Hiperatividade e da Impulsividade.  

Em crianças, o impacto maior do TDAHI recai na vida escolar e familiar.  

Em casa, crianças com tipo hiperativo-Impulsivo e desafiador são 

usualmente geradoras de muito estresse e conflitos. A dificuldade em seguir 

regras origina problemas com os pais, que tem dificuldades para conseguir 

adequar às crianças ao que é esperado delas.  

Associado à baixa tolerância à frustração e controle de impulsos, estas 

crianças geralmente têm problemas em relacionamentos interpessoais com 

colegas e professores. Na área escolar, a hiperatividade e a desatenção levam 

a prejuízos no desempenho acadêmico, que podem tornar-se crônicos.  

O tratamento para crianças com TDAHI baseia-se em um planejamento 

de ação em múltiplas frentes: Farmacoterapia sob indicação Médica, 

Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Psicoterapia, orientação 

para Pais e Professores.  

Há tempo, acreditava-se que o TDAHI era um transtorno que 

desaparecia com o decorrer da idade, conforme o amadurecimento do sistema 

nervoso central. Sabe-se agora, que isso não é verdade. Mais da metade dos 

indivíduos com TDAHI na infância permanecerão assim até a idade adulta. 

Desta forma, cuidados especiais devem ser dedicados as crianças e 

adolescentes, de modo a minimizar as consequências negativas do transtorno 
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em anos posteriores.  

Tratando-se de adolescentes, além dos desafios próprios do TDAHI, a 

fase em questão coloca uma série de questões específicas, ligadas ao 

interesse pelo sexo, ampliação das amizades e interesses. Os comportamentos 

opositivos mais frequentes nessa fase são em relação aos desafios às regras 

da família e maior intensidade emocional, entre outros.  

No caso do TDAHI adulto, queixas comuns são relacionadas ao impacto 

que os padrões de comportamento comuns – impulsividade, baixa tolerância à 

frustração, agressividade, variações súbitas de humor, desorganização, rigidez, 

inflexibilidade, dificuldade em encontrar satisfação e poucas habilidades de 

relacionamento interpessoal.  

 

2.1 CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DOS SINTOMAS DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E CAUSAS PROVÁVEIS DESTE DISTÚRBIO  

Segundo TOPCZEWSKI (1999), o Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade/Impulsividade, pode ser percebido em várias fases da vida. 

Pode ser observado, já no lactente, porém torna-se bem mais evidente quando 

as crianças estão na fase pré-escolar. Ainda segundo o autor, podemos listar 

uma série de atitudes que condizem com uma conduta de TDAHI.  

- Ao brincar, as crianças não conseguem fixar-se, durante algum tempo, 

em determinadas atividades, desinteressam-se rapidamente de uma atividade 

e sai em busca de outra;  

- Dão a impressão de estarem em todos os lugares;  

- Necessitam de serem vigiadas constantemente, pois com frequência 

inventam atividades que envolvem perigo, o que gera uma grande 

intranquilidade para os pais;  

- Trocam com muita frequência de brinquedo, pois não conseguem se 

satisfazer com nenhum por muito tempo;  

- Apresentam espírito de destruição, mesmo com seus objetos;  

- Não conseguem ficar sentados à mesa durante as refeições;  

- Assistem televisão, mas por tempo limitado;  

- Falam muito e mudam muito de assunto rapidamente, sem mesmo 

terminar o pensamento anterior;  
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- Qualquer estímulo, por mais simples que seja, é suficiente para desviar 

a atenção da atividade que estão desenvolvendo;  

- São muito desorganizadas na sua vida diária, com suas roupas, com 

seus objetos pessoais, brinquedos e com o material.  

 

2.2 CAUSAS DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE 

Ao longo da história médica, inúmeras têm sido as causas apontadas 

para o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade/Impulsividade. 

Inicialmente associado à lesão cerebral mínima, os estudos foram evoluindo, 

até chegar a uma série de fatores que podem ser de várias origens.  

De acordo com GOLDSTEIN e GOLDSTEIN (1998), as causas do 

Transtorno do Déficit podem ser as seguintes:  

- Traumas durante o parto: sabe-se que, durante a passagem da criança 

pelo canal vaginal, o cérebro recebe uma pressão muito grande, vasos e 

tecidos são comprimidos e as placas cranianas articuladas movem-se na 

intensidade da passagem. É possível que durante este momento, algum 

trauma possa ocorrer, desencadeando um TDAHI.  

- Distúrbios clínicos: existem algumas doenças que podem deixar como 

sequelas, como a Coréia de Sydeham, uma espécie de febre reumática que 

inicia com fortes dores de garganta, evolui para um quadro de movimentos 

involuntários dos membros e da face, até estabilizar-se com os sintomas de 

hiperatividade. Assim como um forte trauma psicológico pode desencadear o 

distúrbio.  

- Uso de medicamento: a utilização de certos medicamentos no controle 

da epilepsia pode desencadear sintomas TDAHI. Apesar de vários estudos 

terem comprovado a influência destes medicamentos no aparecimento de 

sintomas do distúrbio, esta frequência pode variar de criança para criança.  

- Dietas alimentares: suspeita-se que muitas e distintas substâncias da 

dieta alimentar possam causar ou piorar os sintomas do TDAHI, tais como 

aditivos químicos, corantes artificiais e adoçantes não derivados do açúcar.  

- Envenenamento por chumbo: o chumbo é um metal que não possui 

nenhum valor biológico, porém sua ingestão pode acarretar envenenamento 
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para o sistema energético humano. O chumbo aloja-se no cérebro causando 

edema cerebral, podendo levar a morte. Numa quantidade mínima, poderia 

alterar o sistema químico cerebral e desencadear TDAHI. O chumbo está 

presente em certos tipos de tinta e é eliminado como desejo em alguns tipos de 

indústrias químicas.  

- Hereditariedade: a relação entre hereditariedade e TDAHI está 

claramente estabelecida. Pais com histórias de Transtorno de Déficit de 

Atenção com hiperatividade apresentam uma incidência bem maior de filhos 

com o mesmo transtorno.  

- Lesões cerebrais: o TDAHI pode também ser compreendido com 

resultante de uma disfunção do centro do cérebro.  

- Desnutrição severa precoce: segundo os autores TALBOTT, HALES e 

YUDOFSKY (1992 apud GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1998), em crianças que 

experimentam desnutrição severa durante o primeiro ano de vida, 60% 

apresentam desatenção, impulsividade e hiperatividade persistindo até a 

adolescência. Famílias desestruturadas e pobreza extrema criam um ambiente 

favorável de revolta e insatisfação, permitindo que o distúrbio se manifeste. 

Desta forma é que a criança socioculturamente desfavorecida manifeste os 

sintomas numa atitude de autodefesa voluntária e não involuntariamente como 

acontece na maioria dos casos, dos portadores de Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade/Impulsividade.  

MATTOS (2003) relata que torno de 90% do TDAH é devido à genética. 

Segundo ele, alguns pesquisadores acreditam que as predisposições herdadas 

dos pais podem somar outros fatores externos. Estes fatores externos, também 

chamados de ambientais, já foram considerados muito importantes, o que 

valeu o TDAH os nomes de Lesão Cerebral Mínima e Disfunção Cerebral 

Mínima. Esses nomes indicavam que, embora houvesse um comprometimento 

“orgânico” ou neurológico, estes comprometimentos eram secundários a vários 

fatores que poderiam afetar o sistema nervoso do feto ou da criança, ainda em 

desenvolvimento.  
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2. 3 TIPOS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO  

De acordo com REZENDE (2009), os Transtornos do Déficit de Atenção 

são classificados em três grandes categorias.  

Os elementos principais de diferenciação são a presença ou não de 

Hiperatividade/Impulsividade e Distração. A dificuldade de manter a atenção 

focada sob controle voluntário é encontrada em todos os tipos:  

� Tipo Hiperativo-Impulsivo: 

Inquietação mexe as mãos e os pés quando sentado, a musculatura é 

tensa, apresenta dificuldade em ficar parado num lugar por muito tempo. Faz 

várias coisas ao mesmo tempo, está sempre “a mil por hora” em busca de 

novidades, de estímulos fortes. Consegue ler, assistir televisão e ouvir música 

ao mesmo tempo. Pode falar comer, comprar entre outros compulsivamente e 

sobrecarregar-se no trabalho, muitos acabam estressados, ansiosos e 

impacientes: são os workaholics. 

- Apresentam tendência ao vício: álcool, drogas, jogos, internet, salas de 

bate papo entre outros. Interrompe a fala dos outros e a sua impaciência faz 

com que responda perguntas antes mesmo de serem concluídas. Costuma ser 

prolixo ao falar, perde sua objetividade contando muitos detalhes, sem 

perceber como se comunica, no entanto, não tem paciência em ouvir alguém 

como ele, sem dar-se conta que é igual.  

- Baixo nível de tolerância: não sabe lidar com frustrações, com erros 

(nem os seus, nem dos outros). Muitas vezes apresentam episódios de raiva 

incontrolável.  

- Impaciência: não suporta esperar ou aguardar por algo: filas, 

telefonemas, atendimento em lojas e restaurantes etc; 

- Apresentam instabilidade de humor: ora está ótimo, ora está péssimo, 

sem que precise de motivo sério para isso. Os fatores podem ser externos ou 

internos, uma vez que costuma estar em eterno conflito.  

- Dificuldade em expressar-se: muitas vezes as palavras e a fala não 

acompanham a velocidade da sua mente. Muitos quando estão em grupo, 

falam sem parar sem se dar conta que outras pessoas gostariam de emitir 

opiniões, fazer colocações e o que deveria ser um diálogo, transforma-se num 

monólogo que só interessa a quem está falando. A comunicação costuma ser 
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compulsiva, sem filtro para inibir respostas inadequadas, o que pode provocar 

situações constrangedoras e/ou ofensivas: fala ou faz e depois pensa.  

- Tem um temperamento explosivo: não suporta críticas, provocações 

e/ou rejeição. Dificuldade em seguir regras ou normas pré-estabelecidas. Daí a 

grande importância na escolha da profissão. O ideal é que o indivíduo trabalhe 

com criatividade e que tenha certa liberdade de fazer “tudo do seu jeito, no seu 

tempo”, desde que crie uma estrutura para mantê-lo em seu objetivo. 

Dificilmente conseguirá sucesso num trabalho burocrático, rotineiro ou 

repetitivo. Rompe com certa facilidade relacionamento de trabalho, sociais e/ou 

afetivos. Pode mudar inesperadamente de planos e metas. Sexualidade 

instável: pode alternar períodos de grande impulsividade sexual, com outros de 

baixo desejo.  

- Hipersensibilidade: pode melindrar-se facilmente, tendo uma tendência 

ao desespero, incapacitando muitas vezes de ver a realidade como ela 

realmente é, e buscar soluções.  

� Tipo Desatento  

De acordo com REZENDE (2009), o tipo desatento apresenta: 

- Inquietação mexe as mãos e os pés quando sentado, musculatura 

tensa, com dificuldade em ficar parado num lugar por muito tempo.  

- Desvia facilmente a atenção do que está fazendo e comete erros por 

prestar pouca atenção a detalhes. Muitas vezes distrai-se com seus próprios 

devaneios ou então um simples estímulo externo tira a pessoa do que está 

fazendo.  

- Dificuldade de concentração em palestras, aulas, leitura de livros, entre 

outros. Dificilmente termina um livro, a não ser que o interesse muito. Às vezes 

parece não ouvir quando o chamam, muitas vezes é interpretado como egoísta, 

desinteressado e chato etc; 

- Durante uma conversa pode distrair-se e prestar atenção em outras 

coisas, principalmente quando está em grupo. Às vezes captam apenas partes 

do assunto, outras enquanto ouve já está pensando em outra coisa e 

interrompe a fala do outro.  

- Relutância em iniciar tarefas que exijam longo esforço mental. 

Dificuldade em seguir instruções, em iniciar, completar e só então, mudar de 
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tarefa, muitas vezes é visto como irresponsável.  

- Dificuldade em organização (mesa, gavetas, arquivos, papéis, etc.) e 

com o planejamento do tempo costuma achar que é 10 e que o dia tem 48 

horas. Problemas de memória em curto prazo: perde ou esquece objetos, 

nomes, prazos, datas... Durante uma conversa pode ocorrer um “branco” e a 

pessoa esquecer o que ia dizer.  

� Tipo Combinado   

Para REZENDE (2009), o tipo Combinado apresenta as características 

combinadas de distrabilidade, hiperatividade e impulsividade.  

 

2.4 DIAGNÓSTICO DAS CRIANÇAS COM TDAH. 

 A questão do diagnóstico no TDAH é algo delicado para se realizar e 

não é em uma manhã ou pouco tempo que se fecha um diagnóstico enquanto 

olhar clínico, o que realmente deveria acontecer, mas sabemos que na prática 

não são todos os profissionais que tem abertura para aceitar outros olhares 

para contribuir no processo do diagnóstico. 

 Por conta disso, se faz necessário, [...] para a comprovação do 

diagnóstico, a recorrência a várias formas de avaliações bem detalhadas. Em 

meio ao bojo avaliativo, tem-se uma avaliação dos pais/responsáveis, um aval 

da escola, avaliações complementares, aplicações complementares de escalas 

padronizadas do TDAH, e uma avaliação da criança ou adolescente [...] 

(TEIXEIRA, 2009). 

 O diagnóstico do TDAH suspeito na fase pré-escolar e confirmado é 

analisado ou diagnostico [...] por volta dos 7, 8 anos de idade traz consigo toda 

uma reestruturação ambiental, familiar e escolar que leva a melhores 

resultados escolares, sociais e profissional. No entanto, o tratamento pode e 

deve ser introduzido a qualquer momento que se faça o diagnóstico, mesmo 

quando feito na vida adulta. [...] MATOS (2017). 

 BENCZIK (1999, p.56) adverte que as crianças “[...] com sintomas leves 

e com boas capacidades cognitivas podem necessitar apenas de intervenções 

psicoterápicas e estratégias de manejo cognitivo-comportamentais em casa e 

na escola”. 
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2.5 AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS NO TDAH. 

 Outro ponto de processo avaliativo no diagnóstico do TDAH que temos 

que levar em consideração além do diagnóstico clínico é a avalição psicológica 

que traz nesse processo a questão comportamental, emocional e social no 

TDAH. Conforme afirma ROTTA (etal. 2016 p.288): que a: [...] avaliação 

psicológica neuropsicológica do TDAH tem se sedimentado ao longo dos anos 

como instrumento valioso para auxiliar no diagnóstico e no tratamento dessa 

síndrome. Ela tem se mostrado útil para reforçar a hipótese diagnostica de 

TDAH e para identificar as disfunções cognitivas e emocionais que podem 

acompanhar esse quadro. Também auxilia na elucidação do diagnostico 

diferencial, sendo, por exemplo, necessário para descartar a presença de 

retardo mental [...] 

 Os testes psicológicos e neuropsicológicos também auxiliam na 

educação de possíveis comorbidades que podem acompanhar essa síndrome, 

ajudando no estabelecimento de prioridades terapêuticas e de indicação de 

terapêuticas paralelas e complementares. 

Na prática clínica, observa-se que os testes psicológicos também são 
valiosos para levantar os pontos fortes, isto é, as potencialidades e 
capacidades cognitivas do paciente com TDAH, auxiliando-o a 
redimensionar de forma mais realística as suas reais habilidades e 
dificuldades. Isto é particularmente verdadeiro nos casos de 
pacientes com repetidas experiências de fracasso escolar, que 
apresentam sentimentos de desvalia e de incapacidade, muitas vezes 
acreditando-se pouco inteligentes ou até deficiente. (Rotta etal.2016 
p.288) 

 

 Vamos conhecer os principais processos de avalição utilizados nas 

avaliações psicológicas as quais nos descreve ROTTA (etal. 2016 p.288, 289 e 

297): [...] WISC-IV auxilia na detecção de alterações neurocognitivas, a 

entrevista da anamnese que é importante levantar com cuidado os dados do 

desenvolvimento, desde a gestação e o parto, do desenvolvimento psicomotor 

e de linguagem, até o momento atual, incluindo a maneira como ele vivencia a 

aprendizagem como é a sua conduta na escola ou no trabalho, como se 

relaciona com seus iguais e no ambiente familiar. Muitas vezes, constitui-se em 

um dado valioso dar atenção especial ao primeiro ano de vida, investigando o 

sono (ritmo, tempo e frequência), o choro (ritmo, tempo e frequência), bem 

como características temperamentais do bebê (se era um bebê parado, calmo, 
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ativo ou agitado, sorridente ou mais sério, se se acalmava no colo, se 

apresentou a fase de estranhar, como lidava com a alimentação, incluindo a 

amamentação ao seio, somo se entretinha como era sua conduta exploratória, 

como reagia quando ficava sozinho, etc.), o teste de personalidade as provas 

de personalidade colaboram para fornecer o nível de funcionamento emocional 

do indivíduo, as suas características de personalidade, força e fraquezas 

egoicas, a sua psicodinâmica e seus conflitos internos. Também permitem 

averiguar a maneira pessoal com a qual o paciente com TDAH percebe o seu 

transtorno e lida com ele. Auxiliam no diagnostico diferencial, na detecção de 

comorbidades psiquiátricas que podem acompanhar esta síndrome e podem 

detecta transtornos emocionais mascarados por sintomas de atenção, como 

quadros depressivos em crianças [...] 

 No Brasil os testes mais utilizados na avaliação do TDAH são segundo 

ROTTA (etal.2016 p.290, 295 e 296) são:  

� Escalas Wechsier de inteligência e TDAH 

As escalas Wechsler, especialmente WISC-IV e WAIS-III, são instrumentos 

para avaliação de inteligência e de funções cognitivas consagradas pelo uso e 

com adequadas propriedades psicométricas e neuropsicológicas. Constituem-

se na bateria padronizada disponível até o momento em que fornece mais 

informações clinicamente relevantes para o diagnóstico de TDAH, auxiliam no 

diagnostico diferencial, especificamente no quadro de retardo mental, que 

precisa ser descartado no TDAH, bem como podem reforçar a hipótese 

diagnostica dessa síndrome. 

� Testes neuropsicológicos específicos e TDAH 

Os testes neuropsicológicos propõem-se a avaliar habilidades cognitivas 

relacionadas ao funcionamento cerebral, compreendendo como um sistema de 

conexões complexas entre as suas diversas áreas. Auxiliam a detectar 

possíveis alterações funcionais neurológicas, principalmente de função frontal e 

parietal, que podem acompanhar esse quadro. 

� Stroop Test 

Avalia principalmente a capacidade inibitória e seletiva da atenção. Falhas 

neste teste significam dificuldades de concentração, incluindo dificuldades de 

inibir estímulos distrateis. Segundo Perret, esse teste parece depender do 
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funcionamento do lobo frontal e tende a se encontrar significativamente 

diminuindo em paciente com TDAH. 

� Continuous Performance Test-II 

Trata-se de um dos testes mais utilizados em pesquisas sobre TDAH, pela sua 

sensibilidade e especificidade diagnostica nessa síndrome. Exige atenção a 

aparição de alvo de baixa probabilidade (letra X) em sequência de letra, que se 

seguem ora rápida, ora lentamente. Avalia medidas de desatenção e de 

impulsividade, bem com auxilia na discriminação das diferentes formas de 

apresentação do TDAH. 

� Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

Trata-se de um teste de função executiva criado originalmente para avaliar a 

capacidade de pesquisa de raciocínio abstrato em pessoas normais. No 

entanto, a partir de estudos com pacientes com dano neurológico, ele se tornou 

um instrumento sensível para detectar déficits cognitivos em pacientes com 

dano neurológico, especialmente com lesão ou alteração funcional pré-frontais. 

A partir disto, tornou-se um instrumento muito útil para avaliar função executiva. 

O seu uso no TDAH tem sido difundido na medida em que apresenta 

sensibilidade para avaliar aspectos de impulsividade, falhas no freio inibitório, 

falhas no foco da atenção e outras alterações funcionais frontais que podem 

acompanhar essa síndrome. Os itens mais prejudicados deste teste são: 

- Falhas em manter o contexto; 

- Respostas perseverativas; 

- Número acentuado de tentativas para completar a primeira categoria; 

- Diminuição do nível conceitual das respostas; 

- Diminuição do escore de aprendizagem. 

� Teste de Rorschach 

O Rorschach é um teste útil para avaliar aspectos estruturais de 

personalidades e para detectar alterações psíquicas em curso. Desta maneira, 

ele auxilia na detecção da presença de transtornos de personalidades e de 

doenças psíquicas de eixo I. a sua utilização no TDAH é especialmente valiosa 

para auxiliar na elucidação do diagnostico diferencial e de possíveis 

comorbidades. Este teste também auxilia a averiguar os sintomas de 

hiperatividade, permitindo diferenciar se estes são primários ou se constituem-
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se em equivalentes maníacos, tratando-se neste caso, de sintomas 

secundários a um transtorno afetivo bipolar. 

 

2.6 CAUSAS DO TDAH 

 Segundo estudos que vem sendo realizado, a causa do distúrbio tem 

sido apontada como genética e de origem biológica, que acabam por relacionar 

as alterações no funcionamento cerebral, especificamente as ligadas aos 

circuitos neuronais, que envolve o processo de atenção. Portanto, as 

manifestações também variam ao tipo e grau de TDAH, podendo prevalecer a 

desatenção ou a hiperatividade-impulsividade ou uma combinação dos dois 

tipos de comportamentos. SENO, (2016 p.24)  

 Não se sabe exatamente qual o gene ou quais os genes que estariam 

envolvidos com o aparecimento do TDAH, mas existem muitas teorias que 

envolvem os genes relacionados a dopamina, uma substância existente no 

sistema nervoso, que permite a comunicação entre as células nervosas. A 

noradrenalina também parece estar envolvida. Também sabemos que os 

circuitos que envolvem o lobo frontal (a parte anterior do cérebro) e suas 

conexões estão envolvidos. MATOS, (2004, p.42). 

Já existiram teorias das mais variadas no que diz respeito a esses fatores: 

� Aditivos alimentares (corantes e conservantes); 

� Aspartame; 

� Excesso de açúcar na alimentação; 

�  Luz fluorescente; 

� Deficiência de vitaminas;  

�  Problemas na tireoide; 

� Nenhuma delas revelou-se solida o suficiente e todas foram 

abandonadas; 

� Alguns fatores ainda são considerados importantes; 

� Problemas durante o parto, uso de cigarro e álcool durante a gravidez. 

MATOS, (2004 p.43).  

 Estas pessoas tem uma alteração nas substâncias que passam as 

informações entre as células nervosas, os chamados neurotransmissores. No 

caso do TDAH, são a dopamina e a noradrenalina que estão deficitárias. Esses 
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neurotransmissores são importantes especialmente na região anterior do 

cérebro, o lobo frontal, e suas conexões para vários outros locais no cérebro. 

O lobo frontal é responsável por várias coisas: 

a) A atenção; 

b) A capacidade de se estimular sozinho para fazer as coisas; 

c) A capacidade de manter essa estimulação ao longo do tempo, sem 

“perder o gás” (sem perder a energia e o interesse); 

d) A capacidade de fazer um planejamento, traçando objetivos e metas; 

e) A capacidade de verificar o tempo todo se os planos estão saindo 

conforme o desejado e modifica-los se for o caso; 

f) A capacidade de “filtrar” as coisas que não tem interesse para aquilo que 

se está fazendo no momento, sejam elas externas (distratares do 

ambiente) ou internas (pensamentos); 

g) A capacidade de controlar o grau de movimentação corporal, os atos 

motores; 

h) A capacidade de controlar impulsos; 

i) A capacidade de controlar as emoções e não permitir que elas interfiram 

muito no que se está fazendo; 

j) A memória que depende da atenção. MATOS, (2004, p.45). 

 Conforme listada todas essas características não compete a nós 

professores, pais ou responsáveis diagnosticarmos e ficar enfatizando que é 

TDAH, e sim profissionais especializados como os neurologistas, 

neuropediatras, psicólogos, psicopedagogos e neuropsicopedagogos. Mas 

claro o que podemos fazer é conhecermos e ajudarmos com informações 

conforme solicitado por especialistas algumas características ou sintomas na 

criança.  

 Sob esse viés, FERREIRA e GUIMARÃES (2003, p.118), salientam 

“Para considerar uma proposta de escola inclusiva, é preciso pensar como 

professores devem ser efetivamente capacitados para transformar sua prática 

educativa”. Entretanto percebemos uma carência muito grande de uma 

formação docente continuada, para que os educadores possam compreender a 

dimensão da inclusão frente a suas práticas. 
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 A importância enquanto profissionais da educação estar se 

especializando para incluir e não apenas inserir essas crianças com TDAH no 

ensino regular. Porém em prática sabemos o quanto alguns professores fazem 

a diferença, se reinventam, estudam, são curiosos, pesquisam em prol de uma 

melhor aprendizagem, socialização e interação. 

 

2.7 POR QUE O NÚMERO DE TDAH É MAIOR EM MENINOS? 

 Uma curiosidade no TDAH que encontramos é a questão do número de 

meninos diagnosticado com TDAH é maior do que em meninas isso porque é 

[...] é mais comum em meninos e se manifesta de forma mais perceptível neles. 

Os meninos com TDAH são mais hiperativos e impulsivos, o que gera mais 

incomodo em casa e na escola. As meninas com TDAH são mais desatentas, 

desligadas e por vezes não são hiperativas, isso gera maior atraso e 

dificuldade de diagnóstico. MATTOS, (2017) [...] e isso faz com que os meninos 

sejam encaminhados com maior frequência para os diferentes especialistas. 

 

 2.8 TRATAMENTO DO TDAH 

 Quando nos referimos ao aspecto do tratamento do TDAH nos vem em 

mente a primeira forma de tratamento a medicação. Devemos entender que a 

medicação não é a primeira e nem a única alternativa de tratamento nas 

crianças com TDAH. Porém o que podemos fazer é buscar informações e 

conhecimento dos inúmeros tratamentos que existe e junto a profissionais 

especialistas dessa área identificar o que traz mais benefícios e qualidade de 

vida a essas crianças.  

 É muito importante entendermos que um tratamento adequado e bem 

indicado por profissionais como neuropediatras, neurologistas, psicoterapeutas, 

neuropsicologos, psicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos entre 

outros, e vem a beneficiar nossas crianças. Uma alimentação saudável e 

atividade física também contribui.  

 As famílias precisam ter a clareza que o TDAH se trata de um problema 

crônico, e que o foco não é curá-lo, mas sim proporcionar uma melhor 

qualidade de vida e melhoria para com seu aprendizado e socialização. 
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 Vamos conhecer mais especificadamente algumas substâncias 

encontradas nos remédios utilizados no tratamento de pessoas com TDAH e 

como eles atuam em nosso organismo: Conforme explica o médico Mario 

Peres. 

A serotonina 

 A serotonina vem sendo utilizada no senso comum como sinônimo de 

felicidade. E, de fato, é uma substância implicada em depressão e felicidade, 

ansiedade e tranquilidade e em outras diversas áreas do comportamento, como 

agressividade, raiva, irritabilidade. Participa também de outras funções 

importantes no organismo, como apetite, controle de temperatura, sono, 

náusea e vômitos, sexualidade e, é claro, muito importante no sistema de dor.  

 Ela é sintetizada no cérebro e no tubo digestivo e armazenada em 

plaquetas e no sangue. Ela também é encontrada em muitas plantas, vegetais, 

frutas, cogumelos. Muitos remédios são voltados para repor a serotonina no 

cérebro, e com ação favorável em diversas doenças. A classe dos 

antidepressivos é repleta de medicamentos com ação na serotonina. PERES, 

(2017) 

A noradrenalina 

 Noradrenalina, ou norepinefrina, é um neurotransmissor produzido na 

glândula adrenal, um órgão situado acima dos rins, e funciona como um 

hormônio. É um neurotransmissor e hormônio ligado ao estresse, ligado ao 

sistema de alerta, por isso é de extrema importância para o sistema de dor. 

 A noradrenalina aumenta os batimentos cardíacos e a pressão arterial, 

recruta a glicose guardada no corpo para ser utilizada, prepara o músculo para 

agir rapidamente e aumenta a sua contratura, aumenta o estado de alerta e 

também está ligada a problemas de sono. Esse neurotransmissor é o 

responsável pela resposta de defesa do organismo, chamada fight-or-flight-

response, o “lutar ou fugir”. Quando o organismo percebe uma ameaça, ele 

produz a noradrenalina para preparar o corpo para a “guerra” para lutar contra 

a ameaça ou fugir dela. PERES, (2017) 

A dopamina 

 Dopamina é um neurotransmissor que, como a noradrenalina, é 

produzida na glândula adrenal. A dopamina tem diversas funções no cérebro, 



33 

 

incluindo o comportamento, atividade motora, automatismos, motivação, foco 

recompensa, produção de leite, regulação do sono, humor, ansiedade, 

atenção, aprendizado. Muitos remédios que atuam na dopamina têm ação 

favorável em dores de cabeça. PERES, (2017). 

 Uma alternativa de tratamento que pode ser utilizada é a psicoterapia 

que segundo MATOS, (2004, p.150): [...] além do tratamento farmacológico, já 

foram desenvolvidas outras modalidades terapêuticas para o TDAH. Não 

existe, porém, comprovações de que qualquer uma delas seja tão eficiente 

quanto a medicação. Dessa forma, a psicoterapia não deve se vista como uma 

alternativa a ao tratamento farmacológico, e sim como uma medida 

complementar, especial para alguns casos. [...] 

 É importante ressaltar que psicoterapia não vai diminuir os sintomas 

básicos do transtorno (desatenção, hiperatividade e impulsividade), mas 

permitir, isso sim, que administrem melhor esses sintomas no dia-a-dia e que 

se atenue o impacto que eles têm na vida do individuo. MATOS, (2004, p.150). 

 

3.0 MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DO T DAH: 

 A primeira ação permanece sendo até hoje os estimulantes, tais como 

os derivados [...] anfetamínicos (que não existem no Brasil) e o metilfenidato. 

Os estimulantes diminuem ou mesmo eliminam os principais sintomas do 

TDAH (desatenção, hiperatividade e impulsividade). O metilfenidato é 

comercializado sob diferentes apresentações, desde aquela de curta duração 

(Ritalina) até aquelas que são tomadas uma única vez ao dia, por terem 

liberação prolongada (Concerta, Ritalina LA). Os medicamentos mais utilizados 

no tratamento do tdah (aqueles existentes no Brasil estão: [..] segundo Mattos, 

Ritalina, nome químico: Metilfenidato (ação curta). Tofranil, nome químico: 

Imipramina. Pamelor, nome químico nortriptilina. Welbutrin, nome químico: 

Bupropiona. [...] MATOS, (2004 p.152) 

Afirma Castro e Nascimento (2009, p.14) “De maneira geral, os 

medicamentos não curam o TDAH, porém ajudam a normalizar os 

neurotransmissores durante o seu emprego.”  
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3.1 COMO AGEM OS MEDICAMENTOS 

 Essa medicação atua e aumenta a [...] quantidade de dopamina e 

noradrenalina que se encontram diminuídas em determinadas regiões do 

sistema nervoso central, mais especificamente na região frontal (parte anterior 

do cérebro) e suas conexões. A dopamina e a noradrenalina são substâncias 

normalmente produzidas e liberadas pelas células nervosas e servem para 

transmitir as informações entre elas, por isso são chamadas de 

neurotransmissores. Uma regulação deficitária nos sistemas de dopamina e/ou 

noradrenalina parece estar envolvida no aparecimento dos sintomas do TDAH. 

[...] MATOS, (2004 p. 148 e 149). 

 

3.2 COMORBIDADES NO TDAH 

 Outro aspecto que encontramos na pesquisa sobre o TDAH é a 

comorbidade. É quando duas ou mais doenças similares as da doença 

primária. No caso do TDAH geralmente encontramos outras comorbidades 

clínicas ou psicológicas. Dentre elas as principais e mais similares são segundo 

ROTTA (et al.,2016, p.280): [..] 19 a 26% dos casos são observados transtornos 

específicos, como dislexia, disgrafia e discalculia, sendo a dislexia a 

comorbidade mais frequente e outras como o: Transtorno de aprendizagem, 

transtorno de linguagem, transtorno opositor desafiante, transtorno de conduta, 

transtorno de ansiedade, transtorno de humor, tiques e epilepsia. [...] 

 Vamos conhecer mais especificadamente sobre algumas comorbidades 

que acima foram citadas segundo ROTTA (et al.,2016, p.280): 

Em muitos casos, os transtornos da linguagem  estão presentes, seja 

por distúrbios da fala, como dificuldades articulatórias, alteração do ritmo da 

fala e da qualidade da vocalização, seja por distúrbios da linguagem, tanto na 

percepção quanto na elaboração, como falhas no acesso lexical, dificuldades 

de estruturação sintático- semânticas e falhas no processamento da 

informação. 

Em torno de 60% dos casos apresentam algumas evidências de 

transtorno opositor desafiante , associado ao humor instável, com 

irritabilidade fácil, podendo chegar a acessos de raiva incontroláveis. Em 30 a 

50% dos casos, o comportamento é antissocial, configurado transtorno de 
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conduta, com falta de respeito as regras sociais, fugas, atos cruéis, incluindo 

abuso sexual. 

Em 25 a 40% dos casos, é relatado transtorno de ansiedade ; a criança 

tem muitos medos, preocupa-se exageradamente com problemas familiares e 

com atividades escolares. Ocorre especialmente em crianças menores e com 

predomínio de desatenção. 

O transtorno do humor  pode ocorrer em 50% dos casos, caracterizado 

tanto por um quadro comportamental bipolar, com alternância de depressão e 

mania, como também por uma depressão grave e duradoura. 

Os tiques  são frequentes e podem fazer parte da doença dos tiques ou doença 

Tourette, na qual são observados, além dos tiques motores, tiques guturais. O 

abuso de substâncias é outra comorbidade possível. O prognostico é pior 

quando o TDAH é acompanhado de uma ou mais comorbidades. 

 

3.3 A HIPERATIVIDADE E A FAMÍLIA  

Segundo o Dr. Ricardo Gama Carneiro (apud KAIPPERT; DEPOLI; 

MUSSEL, 2003), é importante que uma rotina estável seja estabelecida em 

casa. Para diminuir a confusão e a quantidade de estímulos diários, deve-se 

definir horários específicos para comer e dormir.  

- Fale um pouco mais alto e dê ênfase às palavras mais importantes, 

que designem tempo, espaço e modo, como por exemplo: "A lição é para 

amanhã".  

- Seja breve e evite dar várias ordens ao mesmo tempo.  

- Não mande a criança fazer algo gritando de outro cômodo da casa. Ela 

não vai atender você.  

- Prepare um local de estudos adequado, com horários estabelecidos 

para fazer as tarefas escolares.  

É aconselhável atribuir uma tarefa pequena e rápida e insistir 

delicadamente para que seja concluída, não esquecendo de agradecer e 

elogiar.  

Fazer com que a criança participe de projetos de seu interesse contribui 

para sua concentração. Aprender a concentrar-se alterará sua resposta ao 

mundo, gradativamente, pois além de ter um desequilíbrio do sistema nervoso 
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que transforma em tortura o simples ato de permanecer sentado, a criança 

hiperativa e inteligente entedia-se facilmente.  

A importância da conclusão desse projeto oferecerá uma ideia de 

competência e maior autoestima. É necessário que os pais também busquem 

terapia para adquirirem informação e apoio, diminuindo assim o sentimento de 

frustração e isolamento que atinge a família.  

Aconselha-se que os pais não se prendam demasiadamente ao 

problema da hiperatividade da criança; faz-se necessário um descanso, 

ocupando-se em outras atividades prazerosas a fim de amenizar o desgaste 

emocional que é uma constante na vida familiar.  

Com frequência as crianças que sofrem com esse problema são filhas 

de pais hiperativos que não educam de forma organizada. 

Mesmo assim é importante impor limites especiais às crianças com 

TDAH, principalmente porque os medicamentos utilizados no tratamento não 

curam a doença, somente amenizam os sintomas. É preciso reorganizar a 

educação da criança. 

 

3.4 O PAPEL DA ESCOLA 

Segundo o psiquiatra Ênio Roberto de Andrade, a hiperatividade só fica 

evidente no período escolar, quando é preciso aumentar o nível de 

concentração para aprender: "O diagnóstico clínico, deve ser feito com base no 

histórico da criança" ANDRADE, (2000, p. 30). Por isso, a observação de pais e 

professores é fundamental.  

Geralmente os hiperativos, se mexem muito durante o sono quando 

bebês. São mais estabanados assim que começam a andar. Às vezes, 

apresentam retardo na fala, trocando as letras por um período mais prolongado 

que o normal. Em casa, esses sintomas nem sempre são suficientes para 

definir o quadro. Na escola, porém, eles são determinantes.  

A inteligência de pessoas hiperativas não é comprometida com a 

doença, mas "o principal empecilho para elas é a impulsividade e a falta de 

atenção, ferramentas importantes para o progresso dos estudos", afirma a 

psicopedagoga e psicanalista Maristane Dias apud KAIPPERT; DEPOLI; 

MUSSEL, (2003). 
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Ao se tratar o paciente hiperativo, é notada marcante melhoria no seu 

rendimento escolar.  

Os pacientes que não apresentam dificuldades no aprendizado 
conseguem executar as tarefas de modo rápido e eficiente, mas 
como terminam antes que os outros, ficam a atrapalhar o trabalho dos 
colegas por conta da hiperatividade. Esse comportamento causa 
insatisfação ao grupo, que passa a reclamar e a interferência do 
professor, ao chamar a atenção do aluno, tem como objetivo 
primordial o de manter a classe organizada, provocando uma reação 
agressiva por parte do aluno, além de acentuar a hiperatividade 
TOPCZEWSKI, (1999, p. 57). 
 

Se o convívio social é importante para o desenvolvimento da criança, 

para quem tem TDAH não é diferente. Ao professor cabe observar sinais como 

agitação e dificuldade de assimilação. No intervalo das aulas a criança costuma 

se meter em brigas ou brincar quase sempre sozinha, tenta chamar a atenção 

ou se comporta como se fosse alienada.  

As meninas que sofrem da doença são mais distraídas, falam demais ou 

simplesmente se isolam. Os meninos não conseguem manter amizades por 

muito tempo, são agitados e interrompem a aula constantemente.  

Antes de apelar para conclusões precipitadas é preciso que se leve em 

conta que crianças hiperativas não podem ser julgadas como rebeldes. Por 

sofrerem de uma doença que provoca dificuldades de concentração, não se 

dão conta das ordens que recebem.  

Segundo DIAS (apud KAIPPERT; DEPOLI; MUSSEL, 2003), não cabe 

ao professor ou à escola fazer o diagnóstico, mas é possível observar o aluno e 

conversar com os pais para que procurem um tratamento especializado. 

De acordo com RIZZO (1985, p. 307): "proporcionar atividades variadas 

que ocupem a criança o maior período de tempo, dando a ela liberdade de 

escolha e de movimentos", pode auxiliar uma melhor conduta no trato com o 

hiperativo. Somente o trabalho livre e diversificado pode favorecer esse tipo de 

criança que também se mostra satisfeita na incumbência de realizar tarefas 

auxiliando o professor.  

A impossibilidade para o aprendizado satisfatório é evidente já que o 

comportamento hiperativo acarreta a dispersão e a desatenção. O adolescente 

pode apresentar o problema multiplicado, pois, vem caminhando com os 

transtornos comportamentais e as dificuldades para o aprendizado, 

especialmente para a leitura, desde o problema escolar. Esta dificuldade gera 
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um grau de desinteresse e mesmo desprezo para a leitura e para as outras 

atividades escolares, que culmina com o comprometimento importante do 

desempenho e do rendimento escolar. Muitos abandonam a escola e se 

dedicam ao trabalho, que, na maior parte das vezes, é pouco qualificado.  

Os hiperativos apresentam alterações na chamada memória de curto 
período, e isto se deve à baixa capacidade de atenção e à pouca 
concentração. As mães referem que, quando solicitam algo à criança, 
esta retorna após alguns minutos perguntando qual foi a solicitação, 
pois esqueceu-se do pedido que lhe fora feito. Esta falta de memória 
já é, por si só, um fator de baixo rendimento escolar que quando 
associado à hiperatividade agrava o quadro (TOPCZEWSKI, 1999, p. 
57). 
 

Há vezes em que não conseguem nem mesmo participar nos negócios 

da família, os quais já estão estruturados; assim acabam sendo colocados em 

posições secundárias, o que gera conflitos internos e a sensação de 

insatisfação e infelicidade para o jovem, pois conscientiza, de maneira 

concreta, a sua incapacidade global.  

Este conflito interno gera a depressão, que se caracteriza por uma 

sensação de desesperança e certa tendência a desistir dos objetivos futuros 

pertinentes. Essa visão negativa de si mesmo leva a baixa autoestima, 

autoestima negativa e uma visão de futuro desfavorável. Os adolescentes 

apresentam oscilações comportamentais e variações do humor que se 

agravam com os reveses escolares e os insucessos sociais.  

Quando adultos, têm raciocínio rápido, mas grande dificuldade de 

concentração durante aulas duradouras.  

 

4.0 A INCLUSÃO E A INTERVENÇÃO DAS CRIANÇAS COM TDA H NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 Quando entramos neste tema da inclusão e da intervenção de nossas 

crianças com TDAH é algo delicado de trabalhar no nosso dia-a-dia, pois não 

existe uma fórmula pronta, uma receita que você segue e fica pronto que vai 

dar tudo certo, o que buscamos por meio desta pesquisa são sugestões, dicas 

e intervenções que vem contribuir de forma significativa na inclusão, 

socialização e aprendizagem. 

 O educador precisa conhecer o transtorno e saber diferencia-lo de “má-

educação”, “indolência” ou “preguiça”, ele terá que conseguir equilibrar as 
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necessidades dos demais alunos com a dedicação que uma criança com TDAH 

necessita, o que pode ser difícil com uma turma numerosa.  Turmas pequenas 

são preferíveis. Porém sabemos que a nossa realidade em sala de aula não é 

essa, mas o que está em nosso alcance podemos fazer a diferença na vida e 

na aprendizagem dessas crianças e entender que não depende só do 

professor e sim de toda uma equipe interdisciplinar e a família. Assim 

incentivamos para que essas crianças com TDAH percebam o potencial que 

eles têm. 

 O profissional psicopedagogo faz uma enorme diferença junto a prática 

escolar para a aprendizagem de crianças com TDAH pois crianças e 

adolescentes com TDAH apresentam problemas de aprendizagem secundários 

ou associados ao transtorno. Nesses casos, a intervenção psicopedagógico é 

fundamental.  

Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram fundados na Europa, 
em 1946, por J BOUTONIER e George MAUCO, com direção médica 
e pedagógica.’’ Estes Centros uniam conhecimentos da área de 
Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, onde tentavam readaptar 
crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola 
ou no lar e atender crianças com dificuldades de aprendizagem 
apesar de serem inteligentes (MERY apud BOSSA, 2000, p. 39).  

 
Visca apud Bossa (2000, p. 21) nos diz:   

A Psicopedagogia foi inicialmente uma ação subsidiada da Medicina 
e da Psicologia, perfilando-se posteriormente como um conhecimento 
independente e complementar, possuída de um objeto de estudo, 
denominado de processo de aprendizagem, e de recursos 
diagnósticos, corretores e preventivos próprios.   

 

 Ao fazer o acompanhamento psicopedagógico, a criança e/ou 

adolescente terá apoio terapêutico durante seu trabalho escolar, pois vai atuar 

sobre a dificuldade escolar apresentada, suprindo sua defasagem, ajudando na 

assimilação e acomodação dos conceitos apresentados nas salas de aulas, 

nas diferentes disciplinas e possibilitando ao aluno condições para que novas 

aprendizagens ocorram BENCZIK, (2000).  

 Os contos de fadas também podem ser utilizados, tanto na fase do 

diagnóstico, quanto durante a intervenção psicopedagógicas. Utilizando esta 

técnica, o psicopedagogo pode coletar dados cognitivos e mesmo 

psicanalíticos da criança. BENCZIK, (2000).  
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 Com isso a criança ou adolescente poderá desenvolver habilidades 

como BENCZIK, (2000) nos expõe de uma clara objetiva e de suma 

importância:  

a) Saber ouvir; 

b) Iniciar uma conversa; 

c) Olhar nos olhos para falar; 

d) Fazer perguntas e dar respostas apropriadas;  

e) Oferecer ajuda para alguém; 

f) Brincar cooperando com o grupo;  

g) Sugerir outras brincadeiras, usando sua criatividade;  

h) Agradecer, falando obrigado;  

i) Saber pedir por favor;  

j) Manter-se sentada ou quieta por um período;  

k) Saber esperar sua vez para falar ou jogar;  

l) Ser amigável e gentil; 

m) Mostrar interesse em algum assunto;  

n) Respeitar o outro como um ser diferente que possui sentimentos e 

diferentes opiniões; 

o) Dar atenção as outras pessoas;  

p) Saber perder, entendendo que não se pode sempre ganhar.  

Durante o processo avaliativo que, como já colocado, pode ser também 

interventivo,  o  profissional; (Psicopedagogo/deve inicialmente listar alguns 

indicadores que devem ser observados, tais como:  

a) A imaturidade com relação ao desenvolvimento da atenção, (que pode 

ser associado a um jogo ou atividades com arte terapia);  

b) O Déficit de atenção do paciente (que pode ser associado a um jogo ou 

a atividades de arte terapia para diagnósticos).  

Existem  alguns  tipos  de intervenções  relacionadas 

 à psicopedagogia e à arte terapia que podem ser utilizadas durante o processo, 

como:  

a) Jogo com regras: Através dos jogos, a criança deverá submeter-se às 

regras e normas, onde poderá desenvolver suas habilidades, seu 
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raciocínio, autoimagem, tolerar frustrações, saber ganhar ou perder, 

saber esperar sua vez, planejar uma situação, aprender a ouvir, etc.  

b) Brincadeiras de representação (psicodrama): Através dos diálogos e da 

troca de papéis, a criança pode desenvolver algumas habilidades, e o 

psicólogo servirá como espelho, onde a criança poderá ver com mais 

clareza ser jeito de ser.  

c) Atividade corporal cenestésica: O relaxamento associado ao controle da 

respiração, ouvir silenciosamente uma música relaxante ou mesmo a 

massagem corporal são medidas úteis para reduzir a tensão dos 

músculos do corpo e trazer a atenção da criança para si mesma, 

fixando-se em si mesma e promovendo maior centralização.  

d) Uso de sucata: O uso de sucata para as crianças com TDA/H é muito 

bom, pois elas podem utilizar sua criatividade, podem criar e formar 

novos materiais. BENCZIK, (2000). 

Existem algumas técnicas que são mais utilizadas durante o "tratamento" de 

um TDAH com o psicopedagogo, como: jogos de exercícios sensório-motores 

(amarelinha, bola de gude), combinações intelectuais (damas, xadrez, carta, 

memória e quebra-cabeça) Quando é apresentado á criança temas e assuntos 

que ela goste, isso pode despertar o gosto pela leitura, curiosidade por 

conhecer livros, gibis, e revistas novas.   

 Os jogos que possuem regras permitem que a criança, além de ter seu 

desenvolvimento social quanto a limites, possa participar saber ganhar, perder, 

melhorar seu desenvolvimento cognitivo, e possibilita a oportunidade para a 

criança saber onde está, o motivo e o tipo de erro que cometeu, tendo chance 

de refazer, naquele momento, da maneira correta.  

BENCZIK, (2000).  

 

4.1 ALGUMAS PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO 

 Vamos enfatizar por meio de uma fonoaudióloga e psicopedagoga 

MARÍLIA PIAZZI SENO sugestões de como contornar os problemas diários em 

sala de aula, de uma forma simples e fáceis de colocarmos em prática. Assim 

seguem: SENO, (2016 p. 25) 
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1- Use recursos didáticos diferenciados que facilitam a estimulação 

multissensorial para aproveitar todas as vias de entrada da sua turminha 

(músicas, mapas, computadores e jogos). 

2- Torne o aprendizado prazeroso, preocupando-se apenas com o 

desenvolvimento global dos alunos, mas nunca enfatize as dificuldades 

que podem apresentar. 

3- Realize um trabalho conjunto com a família e os terapeutas (converse com 

os pais e os profissionais que atendem a criança para conhecer melhor 

suas habilidades. 

4- Minimize os ruídos estímulos dentro da sala de aula, pois eles podem 

facilmente distrair a criançada, desviando a atenção delas do conteúdo 

explicado) no caso da criança com TDAH, afasta-se da janela, mantenha a 

porta fechada, evite exposição de cartazes e, se possível, coloque-a na 

primeira carteira, bem próximo a você, para que não perca informações 

importantes) 

5- Ao mesmo tempo propicie situações para que o aluno com sintomas de 

TDAH possa se movimentar por algum motivo real (permita que saia para 

beber água, peça que leve recados ou busque materiais etc.). Evite 

chamar a atenção dele diante da turma (se for necessário, trace 

combinados entre vocês, para que ele entenda que aquele é um momento 

de explicação- por exemplo, tocar no ombro, dar três batidinhas na 

carteira, colar uma carinha no caderno, cantar uma música. 

6- Faça com que deixe somente objetos indispensáveis sobre a carteira para 

diminuir a possibilidade de distração. 

7- Varie o tom de voz (procure usar onomatopeias, fazer jogos vocálicos e 

dramatizar)  

8- Proponha atividades possíveis de serem realizadas, cobrando o 

desempenho do aluno com sintomas de TDAH por etapas, mas, em 

paralelo, elogie tanto seus progressos quanto seus sucessos. Ao mesmo 

tempo, não o exponhas diante da turma, dando-lhe tarefas complexas. 

9- Garanta que compreendeu as regras ou recados importantes, pedindo que 

os repita ou observe se ele os anotou corretamente. 
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10- Por fim, faça associações com conteúdo, para que ele tenha alternativas 

de lembrar-se dê dicas, pisas, faça comparações com outras situações 

entre outras. 

11- Passar informações uma de cada vez a essas crianças. SENO, (2016 

p.25). 

 A socialização dessas crianças com TDAH é algo de suma importância, 

interagir um com outro, proporcionar a convivência e fortalecimento de 

vínculos. Oferecer um ambiente agradável, acolhedor, que eles se sintam bem, 

amados, alegres e motivados fazem toda a diferença. Pois podemos ter certeza 

que ao amarrarmos isso com as práticas de intervenção acima citado vamos 

ter um processo e resultado significativo. 

 Além disso, uma aula bem estruturada é um importante passo quando 

se tem um aluno com TDAH na classe. Contribuindo com o mencionado, 

BENCZIK e BROMBERG (2003, p.209) ilustram a questão estrutural e 

composicional as aulas:  

1)  Estabelecer uma rotina diária claro, com períodos de descanso definidos. 

Usar reforços visuais e auditivos para definir e manter essas regras e 

expectativas, como calendários, cartazes e músicas. As instruções devem 

dadas de forma direta, clara e curta. 

 2) Estabelecer consequências razoáveis e realistas para o não-cumprimento 

de tarefas e das regras combinadas [...] focalizar mais o processo 

(compreensão de um conceito) que o produto (concluir 50 exercícios. Certificar-

se que as atividades são estimuladoras e que os alunos compreendem e 

relevância da lição 

3) Adotar uma atitude positiva, como elogios e recompensas para 

comportamentos adequados. 

 Termos profissionais aptos nessa área de educação especial como 

suportes de pedagogos (as), psicólogos (as), psicopedagogos (as) e assistente 

social com toda certeza faria diferença, mas infelizmente nem todas as escolas 

oferecem ou tem esse suporte.  

 Explicar para todo o grupo de educandos, que as crianças com alguma 

deficiência, transtornos ou síndromes se expressam em atitudes, 
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comportamentos e comunicação as vezes diferente deles, que é uma 

característica delas.  

 Oferecer formações aos profissionais que trabalham com essas 

crianças, no sentido do que e é as características seja da deficiência, síndrome 

ou transtorno? Como lidar com comportamentos? Práticas de intervenções 

Pedagógicas o AEE Atendimento Educacional Especializado: são salas 

multifuncionais, com recursos físicos, tecnológico e pedagógicos que 

contribuem de forma positiva.  

A escola que melhor atende as necessidades dos portadores de 
TDAH é aquela cuja preocupação maior está em desenvolver o 
potencial de cada um, respeitando as diferenças individuais, 
reforçando os seus pontos fortes e auxiliando na superação dos 
pontos fracos, pois eles precisam de apoio e intervenção 
psicopedagógico mais intensos. BENCZIK e BROMBERG, (2003, p. 
204). 

 

4.2 AS IMPLICAÇÕES DO TDAH NA APREDIZAGEM  

 É comum que as crianças com TDAH apresentem dificuldades na 

escrita, na leitura, ortografia, produção de textos e a matemática. A importância 

de conhecermos e saber como trabalhar enquanto educadores são 

fundamentais, assim [...] desempenho em tarefas de cálculos matemático; 

escrita e raciocínio; quando comparadas a outras com TDAH e sem TDAH; 

demonstrando que a desatenção; mas não a hiperatividade/impulsividade; é 

preditora significativa do desempenho nessas funções investigadas. [...] (Rotta 

et al, 2016, p. 340 e 341) 

 A escrita também foi a área mais prejudica (51;75%); seguida da 

matemática (40;86%) e da leitura (30;74%). Observa-se maior ocorrência de 

prejuízos; em todas as áreas; nos estudantes com predomínio de desatenção e 

na apresentação combinada. 

Independente das taxas de prevalência de baixo desempenho e/ou 
do tipo de relação que existe entre TDA e TDAH; seja de 
comorbidade e/ou causa-efeito; o fato é que estudantes com TDAH 
têm maior propensão a apresentarem prejuízos em alguma área da 
aprendizagem. O impacto sobre a aprendizagem escolar é tamanho 
que demanda a garantia de direitos desses estudantes no contexto 
da educação inclusiva. ROTTA (et al, 2016, p.341). 

 

4.3 ESTRATÉGIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA 
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 Estudos avaliou que as intervenções escolares baseadas em 

modificações ambientais têm resultados positivos no desempenho de 

estudantes com TDAH. 

 Algumas estratégias para o contexto de sala de aula; destaca ROTTA (et 

al, 2016, p. 341 e 342). 

� Deixar claro quais são as expectativas do professor na realização de 

cada tarefa; 

� Estabelecer uma rotina diária clara; com períodos de descanso 

definidos; 

� Usar recursos visuais e auditivos para definir e manter essas regras e 

expectativas; 

� Dar orientações de forma direta; clara e curta (ao dar uma instrução 

poderá solicitar ao aluno que repita ou a compartilhe com um colega 

antes de começar a atividade); 

� Oferecer e incentivar o uso de ferramentas para organização e para 

desenvolvimento de hábitos de estudo (gráficos para planejar e 

estruturar o trabalho escrito e facilitar a compreensão da tarefa; tabelas 

com datas/prazos; lembretes e anotações sobre o conteúdo; uso de 

agendas; calendário; diários; blocos de anotações; lembretes sonoros do 

celular e uso de outras ferramentas tecnológicas – elencando as que 

forem adequadas ao aluno e a cada situação); 

� Iniciar a aula pelas atividades que requerem mais atenção; deixando 

para o final do turno aquelas que são mais “agradáveis” e/ou 

estimulantes; 

� Usar de recursos tecnológicos para contribuir no foco e atenção das 

crianças e eles servem como estímulos para o processo da 

aprendizagem; 

� Fazer adaptações ambientais na sala de aula (mudar as mesas; 

cadeiras; colocar o aluno próximo ao professor; longe de janelas ou 

áreas de maior distração) para evitar que os elementos distratores do 

ambiente prejudicam a atenção sustentada; 

� Reduzir o tamanho da tarefa em unidades menores e apoiar a gestão do 

tempo nas tarefas que exijam desempenho em longo prazo (dividir o 
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trabalho em partes; estabelecer quais serão as etapas e monitorar de 

cada uma delas está sendo cumprida); 

� Oferecer feedback positivo imediatamente após a conquista de um bom 

desempenho pelo aluno; respeitando seu tempo e processo de 

aprendizagem; 

� Realizar trabalhos em duplas; grupos; respostas orais; 

� Propiciar um ambiente tranquilo; 

� Colocar um número menor de atividades por página; 

� Solicitar que a criança cheque as respostas; 

� Respeitar um tempo mínimo de intervalo entre as tarefas; 

� Permitir ao aluno dar uma resposta oral ou gravar; caso ele tenha 

alguma dificuldade para escrever; 

� Respeitar o tempo que cada aluno precisa para concluir uma atividade 

ou prova e dar tempo extra; se necessário. 

 É importante é ter em mente que estudantes com TDAH aprendem 

melhor em atividades estruturadas. [...] para uma revisão mais detalhada 

sugere-se o trabalho de DUPAUL e STONER que apresenta orientações para 

avaliação; desenvolvimento e implementação de estratégias de apoio; e os 

estudos de matenálises de Chonis intervenções psicossociais; entre as quais 

as direcionadas ao contexto escolar. Com base nas evidências de que 

modificações pedagógicas são importantes para o trabalho com estudantes 

com TDAH; mas não suficientes; sugere-se que essas ações e tratamentos 

possam auxiliar de forma mais efetiva os estudantes quando aliados programas 

de intervenção específicos para cada sistema simbólico [...] ROTTA (et al, 

2016, p.345 e 346).  

 

 

4.4 TDAH E ESCRITA  

 Como vimos anteriormente nesta pesquisa que crianças com TDAH 

frequentemente apresentam deficiência significativas na expressão escrita; e 

as evidências indicam ser a escrita a área de aprendizagem mais 

comprometida em crianças e adolescentes com o transtorno vamos conhecer 

mais detalhadamente qual é a dificuldade e algumas sugestões para trabalhar. 
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 Assim nos expõe ROTTA (et al, 2016, p. 345, 346 e 347): 

GRAFIA 

 É comum que apresentem dificuldades motoras finas; texto ilegível; 

planejamento motor pobre; escreve textos mais curtos. 

Assim apresentam estratégias para se beneficiar:  

� Permitir o uso do tipo de letra que for mais adequada para o 

desempenho do aluno;  

� Ensinar a resumir anotações que sintetizem o conteúdo de uma 

explicação; 

� Sempre que possível; não exigir cópias de grandes textos do quadro 

branco; dando-lhes a tarefa já impressa. 

ORTOGRAFIA 

 Os estudantes com TDAH têm dificuldades na fixação das 

representações ortográficas principalmente daquelas arbitrárias. 

 Assim apresentam estratégias para se beneficiar: 

� Desafiar o estudante a aprender a cada dia uma nova palavra; 

� Criar um dicionário para aquelas palavras que frequentemente 

esquece; 

� Permitir o uso de meios informáticos e de corretores ortográficos; 

� Valorizar sempre os trabalhos pelo seu conteúdo e não pelos erros 

de escrita; 

� Em provas; não corrigir todos os erros de escrita; 

� Não fazer com que ele repita um trabalho escrito pelo fato de tê-lo 

feito mal. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Geralmente os estudantes com TDAH apresentam dificuldades em 

planejar e elaborar narrativa. 

Assim apresentam estratégias para se beneficiar:  

� Mostrar como é organizada a maior parte do gênero textual em 

estudo (narrativa; apresentam personagens; local; ação; conflito e 

resolução); 

� Incentivar a revisão das suas produções; 
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� Deixar que ele dite a história para um colega; ou grave o texto 

para depois ser transcrito pelo próprio aluno; 

� Utilizar o auxilio do dicionário e recurso tecnológicos com corretor 

ortográfico. 

TDAH E MATEMÁTICA 

Apresentam dificuldade em cálculos; pois a predominância de desatenção é 

grande. 

Assim apresentam estratégias para se beneficiar:  

� Utilizar folha quadriculada nas atividades que envolvem cálculo 

operacional a fim de ajudar no alinhamento e organização dos números; 

� Estimular o aluno a interpretar por partes e com calma os cálculos; 

� É aconselhável não utilizar atividades muito longas e principalmente; 

problemas com enunciados muito longos; 

� Sugerir que realize verificações após resolução do problema ou término 

de uma atividade. 

TDAH E LEITURA  

 Algumas crianças com TDAH; particularmente aquelas com problemas 

de atenção; podem ter um processamento ortográfico pobre; ou seja, 

dificuldade em perceber as propriedades visuais das palavras e reter essas 

informações na memória de trabalho; o que é importante para o 

desenvolvimento da leitura e escrita. ROTTA (et al, 2016, p.350 e 352). 

Assim apresentam estratégias para se beneficiar:  

� Utilizar materiais de leitura que despertem o interesse; pois alunos com 

TDAH têm mais facilidade e manter a atenção por mais tempo na leitura 

de passagens que são excitantes; estimulantes e de menor extensão; 

� Minimizar distrações externas durante o tempo de leitura (para alguns; é 

melhor ler em locais silenciosos; outros preferem o ruído branco – ouvir 

sons ou música de fundo; outros necessitam fazer pausas para 

movimentar-se e mudar o foco); 

� Sugerir que ilustre as histórias para facilitar a compreensão; 

� Discutir; antes da leitura; algumas questões que deverão ser 

respondidas com a leitura; 
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� Incentivar o uso de histórias gravadas em áudio ou vídeo. As gravações 

podem ser um passaporte do estudante para o mundo do leitor; 

� Usar marcador de livro auxilia a manter na página durante a leitura; 

� Resumir os pontos chaves a ser lido; 

� Ajudar o aluno a sublinhar ideias chaves; a ler e gravar os pontos 

destacados; escutar o que foi gravado e falar sobre ideias; 

� Utilizar letras maiores e com traçado simples; espaçamento duplo; pois a 

apresentação do material a ser lido pode facilitar a leitura. 

 

CONCLUSÃO  

 Devemos ter clareza que cada criança é um ser único, com habilidades, 

interesses e dificuldades diferentes umas das outras. E entender que cada 

criança com TDAH tendo o mesmo laudo o mesmo CID, cada caso é um.  

 Assim vamos conhecendo e por meio disso buscando sugestões e 

intervenções pedagógicas a ser trabalhada com essas crianças. 

O educador deve conhecer a maneira que cada aluno aprende para 
poder ensina-lo. A partir do conhecimento de cada um de seus 
alunos, o professor poderá fazer um bom processo identifica tório do 
seu grupo/classe: perceber centros de interesses em comum, 
habilidades complementares, modalidades de aprendizagem 
similares, entre outros aspectos. Dessa maneira, poderá trabalhar 
com subgrupos dentro de uma mesma sala de aula, tornando 
possível um trabalho psicopedagógico que atenda às necessidades 
individuais de todos os educandos. (HAETINGER, HAETINGER, 
2012, p.86 e 87). 

 

 Somente especialistas podem fechar um laudo, e qual medicamento ou 

tratamento é benéfico bem como a dosagem correta e a duração do 

tratamento. Buscarmos de menos julgamento e mais conhecimento é a melhor 

alternativa sobre nossas críticas, e entendermos que o laudo é apenas um 

laudo com um número de CID (Classificação Internacional de Doenças) e com  

algumas dicas, claro ele é importante mas não é tudo, para nós educadores o 

mais é importante ter um olhar sensível e acolhedor se faz necessário e 

significativo, descobrirmos suas potencialidades e a partir delas para trabalhar 

com interdisciplinaridade no seu processo de aprendizagem, instigar sua 

autonomia e trabalhar com carinho e atenção faz toda diferença na nossa 

práxis.  
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 Trabalharmos com empatia, que é se colocar no lugar da criança faz 

muita diferença, pois percebemos que dentro da neuropsicopedagogia, 

psicopedagogia e psicologia se fala muito criança que criança com baixa 

autoestima não aprende, pois elas já vêm com tantos rótulos no meio que ela 

está inserida que se proporcionarmos esse ambiente respeitoso ajuda muito 

nossas crianças. 

 Não há uma intervenção ou um conjunto de intervenções ideal a ser 

indicada para crianças com o TDAH. Mas sim trabalhar em conjunto 

estabelecendo uma comunicação com família, escola e profissionais envolvidos 

com a criança com TDAH são um dos aspectos mais certeiros para o sucesso 

escolar, emocional e social.  

 Outro aspecto importante, mas, porém, na prática sabemos que em 

alguns casos não acontece é que os profissionais clínicos responsáveis pelo 

caso como: psiquiatras; neurologistas; fonoaudiólogos; psicopedagogos entre 

outros forneçam esse suporte teórico em que consiste esse transtorno e quais 

as melhores formas de ajudar essas crianças e também um suporte prático. E 

não só o suporte de profissionais clínicos e importante como também que os 

educadores busquem; pesquisem informações; realizem cursos; leituras; 

vídeos etc. Sugerir que a escola promova encontros; palestras sobre o tema e 

buscar conversar com colegas educadores que tenham experiência sobre o 

TDAH; beneficiando assim as crianças com TDAH e que incentivem e 

compreendam a diversidade e permita que tais crianças desenvolvam suas 

potencialidades. 

 Outro aspecto importante e devemos levar em consideração, e quem já 

prática isso sabe da diferença que é escutarmos nossos educandos, o 

sentimento de pertencimento em perceber o quanto valorizamos o que eles nos 

trazem e que não somente eles aprendem conosco, mas sim nos também 

aprendemos muitíssimos com eles. Esse ouvir significa perceber o aluno diante 

de você, suas necessidades, sua cultura, saber ouvi-lo de verdade, aproximar-

se. Saber ouvir e reconhecer o que esta a sua volta, as novas linguagens, 

mídias, os novos comportamentos e os modos de viver e pensar e saber 

respeitar, incluir, diversificar e atualizar, fazer muita diferença e passa por 
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repensar a pratica de ensino, tanto em nível individual (o professor) quanto 

dentro das instituições de ensino. 

 Outro aspecto importante é entender que não somos os donos do saber, 

devemos estar constantemente em formação. O aprender hoje precisa ser 

continuo, não mais pontual como antigamente, quando estudávamos em 

momentos bem determinados e, às vezes, com grandes intervalos entre uma 

formação e outra.  

Devemos aprender com tudo e com todos, aprender com uma 
criança, um motorista de ônibus, um engenheiro ou com um gari. 
Aprender a aprender é o novo desafio para os educadores do século 
XXI. Lembrando-se de que agora a nossa formação passa também 
pelo conhecimento das novas tecnologias e ferramentas disponíveis a 
educação e nisto os alunos tem muito a nos ensinar, pois eles 
parecem que já nascem sabendo se relacionar com o mundo digital e 
virtual. HAETINGER, HAETINGER, (2012, p.112, 113 e 114). 

 

 Um ponto que vale ressaltar que Piaget enfatiza é a questão de criarmos 

vínculos, acolher e conhecer nossas crianças [...] apontava que “o afeto 

desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto 

não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação [...] o afeto explica a 

aceleração ou o retardamento das estruturas; aceleração na casa de interesse 

e necessidade, retardamento quando a situação afetiva é obstáculo para o 

desenvolvimento intelectual”. Nesta perspectiva, devemos fomentar interações 

que promovam vínculos e gerem motivação. (HAETINGER, HAETINGER, 

2012, p.114 apud Piaget, 1962 p. 44). 

 A formação de vínculos e a melhoria das relações de confiança entre 

educador e educandos apresentam-se como fatores essenciais a evolução da 

aprendizagem. Estabelecer relações e ambientes de proximidade e confiança 

são ainda mais importantes no atual cenário, que, de certa forma, torna mais 

superficial o convívio social. 

Precisamos romper com a individualidade vigente em muitos contextos sociais 

(inclusive na escola) e acreditar em relações mais profundas, em vínculos de 

afeto que ajudarão o crescimento individual, social e cultural. Os vínculos 

geram o compromisso de uns com os outros, a aceitação e a valorização das 

diferenças. HAETINGER, HAETINGER, (2012, p.106) 
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