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RESUMO 
 

 
O presente trabalho, trouxe como enfoque principal dessa pesquisa bibliográfica o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade na Infância, tendo a pergunta problema: 

De que forma pode ser identificado o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade na 

Infância e como pode ser tratado? Suas características essenciais são um padrão 

persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 

funcionamento ou no desenvolvimento do indivíduo. Este trabalho tem como objetivo 

principal descobrir as causas deste transtorno, as características, como diagnosticar e 

como tratar este transtorno, bem como o papel da família e da escola em relação a esta 

criança com este transtorno, também traz qual é o papel do psicólogo em relação ao 

tratamento psicoterápico com esta criança e como o psicólogo pode auxiliar a a família 

e a escola. O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade acomete crianças a partir 

dos seis anos de idade e pode ser levado até a vida adulta. Este transtorno, se 

não tratado, como qualquer outro transtorno, traz grandes prejuízos para a vida deste 

indivíduo, entre eles uma qualidade de vida instável em todos os sentidos da vida do 

indivíduo, sendo emocional, cognitivo e no desenvolvimento social, também trará 

prejuízos para a sociedade em geral que ele irá conviver, pelo fato de simplesmente não 

parar quieto e não ter atenção. Para que o tratamento seja eficaz, além do paciente ser 

tratado por medicamentos e psicoterapia, ele necessitará de auxílio da família para que 

os pais e a família em geral possam atender as necessidades emocionais da criança e 

entender o que acontece com ela, também necessitará que a escola a auxilie nas 

questões da aprendizagem, sempre incluindo essa criança nas atividades para que ela 

participe e não se sinta excluída. 

 

 

 

Palavras Chave: transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, aprendizagem, 

tratamento 
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ABSTRACT 
 

 
The present work has brought as the main focus of this bibliographic research the 

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder in Childhood. Having the problem question: How 

can the Attention Deficit / Hyperactivity Disorder in Childhood be identified and how can 

it be treated? Its essential characteristics are a persistent pattern of inattention and / or 

hyperactivity-impulsivity that interferes in the functioning or development of the individual. 

This study aims to find out the causes of this disorder, the characteristics, how to diagnose 

and how to treat this disorder, as well as the role of the family and the school in relation 

to this child with this disorder, it also brings out what the role of the psychologist in relation 

to the psychotherapeutic treatment with this child is and how the psychologist can help 

the family and the school. The Attention Deficit / Hyperactivity Disorder affects children 

from the age of six and can be taken into adult life. This disorder, if untreated, like any 

other disorder, brings great harm to the life of this individual, including an unstable quality 

of life in all senses of the individual's life, being emotional, cognitive and in the social 

development, it will also bring harm to the society in general that they will live, by the fact 

of simply not stopping quiet and not having attention. In order for the treatment to be 

effective, besides the patient being treated with medication and psychotherapy, they will 

need the help of the family so that the parents and the family in general can attend to the 

emotional needs of the child and understand what happens to them, they will also need 

the school to assist in the learning issues, always including this child in the activities so 

that they participate and do not feel excluded. 

 

 

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, learning, treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade acomete crianças a partir dos seis 

anos de idade sendo levado até a vida adulta. É importante entender a criança com 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperativa, pois além das dificuldades que enfrentam, 

para a criança com este transtorno tudo que ela viverá sempre será de uma forma mais 

exagerada, a maioria dos problemas dela, não podem ser evitados, mas sim, contidos. 

A presente pesquisa bibliográfica busca esclarecer e orientar todos que de uma 

forma se encontram envolvidos com este transtorno, podendo ser pais, familiares, 

professores entre outros. As características deste transtorno é um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade interferindo no funcionamento ou no desenvolvimento da 

criança.  

Cabe ao psicólogo poder orientar a família e a escola, para que façam um trabalho 

certo e adequado para a idade, se necessário, deverá ser realizado com terapias e 

tratamento medicamentoso, sendo assim faz-se a seguinte pergunta: De que forma pode 

ser identificado o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade na Infância e como 

pode ser tratado? 

 Justifica-se esta pesquisa por se entender que é importante tratar deste tema, 

tendo em vista que a sociedade muitas vezes não tem entendimento amplo sobre 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, muitas vezes acreditando ser “falta de 

os pais ficarem em cima das crianças, as mimam de mais, ou, os professores não são 

tão preparados assim para dar aula, por isso a criança é desse jeito, que não tem limites”.  

Este tema foi escolhido pelo motivo que este transtorno é muito visto, mas se tem 

também preconceito em relação a ele e as pessoas que o têm. Podendo assim estuda-

lo melhor para que após a vida acadêmica possa estar ajudando crianças com este 

transtorno e auxiliando-as. 
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A importância deste projeto para a acadêmica foi aprender e pesquisar sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade na Infância, buscando através de 

pesquisa bibliográfica sobre como estar identificando e como tratamento nas crianças, 

tendo como aperfeiçoamento. 

Este trabalho teve como objetivo geral pesquisar sobre o Transtorno de Déficit de 

Atenção/ Hiperatividade na Infância, seu desenvolvimento, curso e tratamento. E tendo 

como objetivos específicos: descrever as fases do desenvolvimento humano, tendo 

como foco principal a infância; descrever os transtornos de aprendizagem que acometem 

crianças na idade escolar; relacionar características do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade; abordar as principais causas, como diagnosticar o transtorno e 

as formas de tratamento; analisar e discutir dados obtidos por pesquisa bibliográfica de 

cunho cientifico. 

 Realizada através de consulta em livros, artigos científicos, revistas cientificas, 

trabalhos de mestrado publicados. A pesquisa realizada é de natureza qualitativa do tipo 

bibliográfica, objetivando o levantamento do problema em estudo, abrangendo aspectos 

gerais sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade na Infância. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Aspectos históricos sobre o desenvolvimento humano 
 

 O desenvolvimento humano é um processo que ocorre gradualmente na vida do 

indivíduo, em que no final, dará sentido em sua vida, sendo que cada pessoa tem o 

tempo de passar por este desenvolvimento. A sociedade divide a existência em períodos 

e cria um sistema de comportamento para cada uma delas. Sempre é criado expectativas 

para cada idade, tornando-se um controle de conduta individual de cada criança. As 

pesquisas sobre o desenvolvimento humano se deu pelo estudo da infância. O conceito 

de infância, como um período do desenvolvimento em que a criança deve ser cuidada 

de forma diferenciada, é historicamente recente. Crianças eram denominadas como mini 

adultos ou adultos em miniatura, as pessoas dos séculos passados acreditavam que as 

crianças possuíam os mesmos entendimentos que um adulto teria. A partir do século 

XVII, o conceito de infância foi sendo mudado, e coisas que crianças faziam, passaram 

a não ser mais feitas ou que pudessem participar. Os primeiros estudos sobre 

desenvolvimento infantil iniciaram nas décadas de 20 e 30. Watson (1878-1958) foi um 

dos iniciantes nesses estudos, dentro do behaviorismo, ele empregou o modelo clássico 

para explicar o desenvolvimento humano, pelos comportamentos emitidos pelas crianças 

em um processo de aprendizagem. (CORIA-SABINI, 2003) 

 A aprendizagem é definida como uma especificidade do comportamento e precisa 

ser estimulada. Outra fonte que podemos citar é Freud, com a psicanálise. Para Freud, 

os primeiros 5 anos de vida são de extrema importância para o equilíbrio emocional que 

a criança terá no decorrer da vida, pois nessa fase a sua personalidade é formada por 

três sistemas: id, ego e o superego. O desenvolvimento da personalidade da criança será 

baseado nesses três sistemas, o id é a satisfação imediata que ele deseja, representa a 

parte egoísta, o ego é a parte modificada do id pelas influencias exteriores, que será 

representada pela parte racional do ser-humano o superego trará as restrições e 

proibições ao indivíduo, será mais rígido. A personalidade do adulto será baseada 

nessas três estruturas. Uma terceira fonte que podemos citar é Piaget, ele quem 

conduziu diversas investigações sobre o desenvolvimento humano, e elaborou uma 
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teoria a partir dessas investigações, teoria do desenvolvimento cognitivo intelectual, 

sendo, um processo do desenvolvimento, que ocorre de duas maneiras: assimilação e 

acomodação. (CORIA-SABINI, 2003) 

Para o autor Coria-Sabini, 2003, pg 32 

A assimilação é o processo de incorporação dos desafios e informações 
do meio aos esquemas mentais existentes. A acomodação é o processo 
de criação ou mudança de esquemas mentais em consequência da 
necessidade de assimilar os desafios ou informações do meio. 

 

A assimilação e a acomodação fazem parte do processo de desenvolvimento que 

toda criança passa e deve passar. Através delas e do ID, ego e superego é que a criança 

formará sua personalidade. 

 A partir deste processo da aprendizagem, podemos adentrar no assunto sobre o 

Desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, dentro da primeira infância 

 

2.1.1 Desenvolvimento emocional da primeira infância 

Nos dois primeiros anos de vida da criança, ela irá desenvolver a construção do 

eu. A criança irá começar a construir a noção de tempo e espaço, formando a noção do 

seu “eu corporal”, assim ela irá descobrir que ela é um ser individual, tendo consciência 

de si mesmo e de suas vontades, que quando bebê, são orgânicas, e depois, além das 

vontades orgânicas também as vontades que ela começa a conhecer sobre a vida, e 

quando suas “vontades” não forem realizadas, para a criança torna-se uma frustração 

muito grande. Para isso, ela deve ter a confiança de que suas vontades serão realizadas 

quando possível. Os pais devem sempre ser pacientes e não deixar a criança sem 

explicação sobre o que acontece, para que assim, as crianças não fiquem ansiosas e 

com medo do que não conhecem. (CÓRIA-SABINI, 2003) 

Ainda CORIA –SABINI, 2003, cita que a partir dos dois e três anos de idade as 

crianças começam a demonstrar que gostam que às elogiem, isso faz com que se sintam 

diferentes das outras pessoas, que tenham algo a mais. Nessa idade também, elas não 

diferem muito bem o que é real e o que é imaginário, acreditando que os super-heróis e 
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vilões da TV fazem parte do mundo real. Nessa etapa do desenvolvimento inicia-se a 

formação da consciência moral, os conceitos éticos da criança de dois a seis anos de 

idade se fundamentam nas consequências de suas atitudes, por exemplo o medo e o 

respeito que tem pelos seus pais, pois sabem que terá um resultado a partir das atitudes 

que ela tomar, sabe que deve obedecer e respeitar os pais, tendo como o sentimento de 

culpa caso não faça o que fosse pedido, mas também, irá buscar prazer naquilo que a 

deixe contente, sem muito se importar com as consequências que podem acontecer, 

fazendo assim com que ela seja curiosa e individualista em relação a si.  

Supra citando o autor, até aos quatro anos de idade a criança é muito dependente 

do seu responsável, embora a dependência diminua com o passar dos anos e do seu 

desenvolvimento, algumas irão ter como perfil da própria personalidade no decorrer da 

vida. Os pais são parte mais importante de todo processo de desenvolvimento da 

criança, devendo sempre estar encorajando e estimulando as crianças, assim, ela 

desenvolverá a autoconfiança e a autoestima. A criança também irá começar a 

demonstrar interesse nas questões sexuais a partir dos 3 anos de idade, vai começar a 

entender que homens são diferentes de mulheres e como os bebês nascem. Também é 

nessa idade que ela poderá descobrir a estimulação para sensação do prazer. Os pais 

sempre devem sanar as curiosidades das crianças, respondendo suas perguntas de 

forma com que elas entendam e não se sintam confundias, quando os pais repreendem 

esse interesse das crianças, faz com que elas “descubram” de outra forma ou até mesmo 

que isso venha prejudica-as de alguma forma quando crescerem. (CÓRIA-SABINI, 2003) 

 Também o autor aborda essa questão como sendo uma etapa em que as crianças 

devem passar, assim estarão aprendendo mais sobre suas emoções e como lidar com 

as frustrações que poderão a vir, e que os pais/responsáveis sempre devem estar 

atentos as crianças. Deve ser estimulada para que sempre aprenda mais e queria estar 

buscando mais aprendizado. 

2.1.1.2 Desenvolvimento cognitivo da primeira infância 

 Cória-Sabino, 2003, descreve que no nascimento do bebe, suas ações parecem 

não fazerem “sentido”, pois não são movimentos que demonstrem habilidades, mas com 

o passar o tempo, ele começará a tomar consciência de si, dos seus sentimentos e de 
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tudo que está a sua volta, assim, seus movimentos e ações já começarão a ter uma 

característica que será identificada nas ações do bebê. Por volta dos dois anos de idade, 

o bebê, estará pronto para falar, criando frases, assim, logo estará pronto para participar 

de brincadeiras em grupo. A cada fase que a criança irá passando, o seu comportamento 

irá mudando e a criança começará a se aventurar, explorando novas conquistas. Assim, 

quando o que era novo para ela, logo já não interessa muito, fazendo com que ela 

procure algo diferente. A tarefa mais importante da criança nos seus dois primeiros anos 

de vida é a descoberta do mundo físico e de si mesma como parte desse mundo, o 

processo de aprendizagem de um indivíduo para conhecer o mundo e a si próprio 

começa com a percepção. 

Cória-Sabini (2003, p.42) 

O desenvolvimento humano, que tem suas raízes no início da vida, está 
sempre em processo de vir-a-ser. Em qualquer etapa de sua existência, 
uma pessoa não é apenas o resultado das experiências vividas; as 
mudanças que nela ocorrem produzem também alterações no seu meio 
que, por sua vez, passam a afetá-la, e assim sucessivamente.  

 

Durante toda a vida o desenvolvimento humano sempre irá ter mudanças, mesmo 

depois da vida adulta, faz parte do ser-humano este desenvolvimento emocional 

constante.   

Dos oito aos 12 meses, as crianças começam a imitar comportamentos, a procurar 

objetos quando não estão no seu alcance visual, irá se divertir com aquelas brincadeiras 

básicas de dar e tomar brinquedos. Ela é capaz de entender o antes e depois, quando 

são aplicados a eventos do ambiente ou ligado à sua atividade. A partir do seu primeiro 

ano de idade, o desempenho da criança mostra a consolidação da noção de objeto 

permanente e de espaço continuo. Por volta dos dezoito meses, ela começa a mostrar 

algum ressentimento quando lhe é retirada alguma coisa que ela deseja. A noção do 

antes e depois também pode ser desligada do lugar da criança, para aplicar-se agora a 

todo o campo de percepção (CÓRIA-SABINI, 2003). 

 O autor acima citado, Cória-Sabini, 2003, também nos traz que, para crianças de 

dois a seis anos de idade, tudo irá se expandir, principalmente na curiosidade, sempre 
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perguntando sobre suas dúvidas e querendo conhecer tudo em sua volta. O raciocínio 

da criança de dois a seis anos de idade apresenta três características fundamentais: 

egocentrismo, animismo e irreversibilidade: 

ü Egocentrismo: nesta fase do egocentrismo, a criança é influenciada por suas 

vontades e desejos. Seus pensamentos e crenças serão sempre “as corretas” e 

nem sempre estarão de acordo com outras afirmações, acreditando que seus 

sentimentos serão compreendidos pelo outro. 

ü Animismo: no animismo a criança irá transferir para objetos, animais e 

brinquedos “uma alma humana”, assim, se por exemplo a criança sai de casa e 

seu brinquedo fica em casa, ela acredita que ele se sentirá sozinho e com medo. 

ü Irreversibilidade: a irreversibilidade acontece pela incapacidade da criança 

chegar à algumas conclusões, seu raciocínio irá se basear no todo ou em algo 

que tenha uma característica especifica, por exemplo, uma menina pode dizer que 

tem uma irmã, mas ela negará que sua irmã também tenha uma irmã, ela não 

avalia a reciprocidade em relação ao parentesco. Por volta dos seis anos de idade 

é que seu pensamento irá se tornando reversível. 

Além dos aspectos históricos sobre o desenvolvimento humano e do 

desenvolvimento cognitivo e emocional que explanamos sobre a infância, e seus 

estudos, iremos falar um pouco sobre os Transtorno de Aprendizagem que ocorrem nas 

crianças, dentre os Transtornos de aprendizagem, podemos ver o Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade. 

 

2.1.2 TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM 

A autora, Ohlweiler, 2016, nos traz que os transtornos de aprendizagem fazem 

parte de uma incapacidade especifica como a leitura, ou fazer uma conta matemática 

por exemplo, ocorrido em crianças na idade escolar, podendo ser visto ou suspeitado na 

criança que apresente as devidas características citadas abaixo: 

ü Inteligência normal; 

ü Ausência de alterações motoras ou sensoriais; 
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ü Bom ajuste emocional 

ü Nível socioeconômico e cultural aceitável 

Segundo Ohlweiler, 2016, tem havido um grande aumento sobre a importância 

que está se dando para os problemas vinculados à aprendizagem, até pelo fato de que 

as escolas estão encaminhando muitas crianças para atendimentos especializados 

como neuropediatras, psiquiatras, psicólogos entre outros, para que estes atendimentos 

tragam respostas para a escola sobre os “problemas” em sala de aula.  

Ohlweiler, 2016, cita Adams (1973), onde ele fala que as dificuldades de 

aprendizagem se referem a situações a quais as crianças não conseguem avançar 

devido sua capacidade cognitiva, sem apresentar problemas na escuta, visual, sensorial 

ou que seja psicologicamente importante que expliquem essas dificuldades. 

Grande parte das crianças na idade escolar irão apresentar algumas dificuldades 

para realizar alguma atividade, e essas dificuldades podem surgir por vários motivos, não 

será especificamente por um transtorno de aprendizagem, isso deve ser muito bem 

analisado e estudado, para que não ocorram erros por parte do profissional ou da escola 

também, podemos mencionar aqui que, as doenças neurológicas mais recorrentes que 

causam dificuldade de aprendizagem são a paralisia cerebral, transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade, deficiência mental, transtorno do espectro autista e epilepsia, 

sendo essas as causas principais que aparecem. (OHWEILER, 2016) 

Para Ohweiler, 2016, página 108, “O transtorno pode estar presente desde os 

primeiros anos de vida, o que pode ser evidenciado por um atraso no desenvolvimento 

da habilidade em questão”, sendo importante para o diagnostico o grau de 

comprometimento, sempre se referindo à média de dois anos abaixo do desempenho 

esperado para uma criança da mesma idade tanto em nível mental quanto de 

escolaridade. Os transtornos da aprendizagem são divididos em três tipos: 

ü Transtorno da leitura: sendo especifico na dificuldade em compreender 

palavras. 

ü Transtorno da matemática: sendo especifico com a forma que a criança 

associa essas habilidades “calcular” com a sua realidade. Esse transtorno é 
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conhecido também como discalculia, não sendo relacionado com a inabilidade 

de calcular. 

ü Transtorno da expressão escrita: dificuldades em escrever textos, 

evidenciando erros ortográficos e pontuações. 

 O aprendizado é um processo muito complexo, pois para que ele ocorra se 

resulta de modificações que ocorrem dentro do Sistema Nervoso Central (SNC), essas 

modificações irão ocorrer de um ato motor perceptivo, quando elaborado no córtex 

cerebral irá dar origem à cognição. Sendo assim, os transtornos das áreas especificas 

do SNC, são as bases anatomopotológicas que pode levar para os quadros de dislexia, 

discalculia e disgrafia. (OHWEILER, 2016) 

Agora que conseguimos explicar um pouco mais sobre o desenvolvimento 

humano e os transtornos de aprendizagem, adentramos sobre o assunto deste Trabalho, 

explicando primeiramente sobre a história do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, como surgiu e a sua sequência desde o surgimento. 

 

2.1.3 HISTÓRIA DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

Caliman, 2010, nos traz os percursos que a história do TDAH passou até chegar 

na história que sabemos hoje. As formas de construir a história de um diagnóstico do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade são muitas. A criança TDAH surgiu pela 

literatura médica na metade do século XX, a partir deste surgimento então, foi 

renomeada várias vezes. No primeiro momento a criança com o TDAH foi nomeada 

como a criança com defeito moral, depois foi nomeada como portadora de uma 

deficiência mental, afetada ela encefalite letárgica, foi nomeada como hiperativa ou 

hipercinética, até que se chegou em Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 

Este transtorno, desde então, dos últimos 20 anos do século XX, a criança é distinguida 

por um defeito inibitório que afeta o desenvolvimento das funções executivas cerebrais. 

A autora ainda cita que a história do TDAH é composta por muitos outros 

diagnósticos psiquiátricos, sem um alcance claro entre as disfunções da vida normal e 

da vida patológica de uma pessoa. O que caracterizava o transtorno antes do DSM III 
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(1980) nas descrições psiquiátricas, era o componente motor da criança, com o excesso 

de movimento e a incapacidade de inibição dos impulsos. No ano de 1957, foi referido 

como a síndrome do impulso hipercinético, no ano de 1960 foi renomeado com a criança 

hiperativa, sendo incluído como causa uma disfunção neurofisiológica. No final dos anos 

70, concentrou-se no sintoma da desatenção. De acordo com a autora, nos anos 90 o 

transtorno teve uma nova interpretação em seu diagnóstico “(...)como um defeito 

inibitório no mesmo contexto no qual a falha da inibição era vista como o problema que 

estaria na base e no início do desenvolvimento de quase todo quadro psicológico” 

(CALIMAN, 2010, pg 12). 

Os diagnósticos incluídos na história do TDAH através da ciência médica, teve 

início com um discurso sobre a saúde mental das pessoas, mal adaptadas, podendo 

fortalecer todo o processo de patologias dessas pessoas que não seriam capazes de 

satisfazer todas as expectativas da sociedade. Caliman, 2010, em sua análise diz que 

na história da psiquiatria que estudamos, o sucesso e o fracasso acabam se tornando 

dependentes do funcionamento cerebral. 

Analisando o autor Russell A. Barkley, sendo um dos melhores a representar uma 

direção neurológica cognitiva da interpretação clínica e histórica do transtorno, 

desenvolvendo uma teoria nos anos 90, “(...)o TDAH resulta de um defeito da inibição e 

da capacidade de autocontrole, sendo um defeito da vontade e um déficit do 

desenvolvimento moral”. Resgatando o que Barkley interpretou sobre o TDAH, sendo 

como uma categoria no qual foi formada a partir dos dilemas morais da sociedade em 

geral e a partir dos dilemas das patologias. (CALIMAN, 2010) 

A autora Caliman, 2010, cita que Barkley (1997, pag. 6), analisa que Still foi o 

primeiro a vincular o transtorno da atenção como uma vontade inibitória, sendo ele quem 

ofereceu condições para o diagnóstico do TDAH. George Still, analisava os defeitos do 

controle moral da criança como um resultado de uma falha no desenvolvimento mental. 

O médico acreditava que o controle moral normal sempre estava 

em conformidade com a ideia de bom ou de bem de todos (Still, 

1902, Lecture I, p. 1008). Era tal controle que inibia as forças 

espontâneas e instintivas opostas à ideia de bem de todos. Mas, 
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nas crianças analisadas em seu estudo, havia um defeito moral 

(CALIMAN, PAG. 05, 2010) 

 Deste defeito, a constituição do controle moral dependia de uma ação conjunta, 

consciência moral e vontade, pois quando uma dessas falhava, todo seu 

desenvolvimento seria danificado. Caliman, página 06, 2010, cita que Still dizia que “ o 

controle moral varia de criança para criança”, pois não era possível marcar uma linha 

entre o funcionamento normal e anormal, sendo essa demarcação arbitraria, ou seja 

“(...)nenhuma prova empírica oriunda da pesquisa neurofisiológica sustentava sua 

hipótese”.  

 Para Still uma dada hipótese de lesão cerebral poderia ser descartada, caso fosse 

entendida como condição necessária à manifestação do defeito em relação a postulação 

da realidade biológica da patologia da vontade moral. Sendo que foi descoberto o defeito 

neurofisiológico da vontade e da moral e de suas bases cerebrais. (CALIMAN, 2010) 

 Segundo Caliman, 2010, foi na Inglaterra, final do século XIX que todos os 

elementos para uma avaliação mais abrangente sobre as crianças moralmente 

deficientes estavam presentes, com clinicas experimentais, médicos e psicólogos 

trabalhando juntos. A autora cita também Fuchs (2004), que em sua análise sobre os 

saberes da Psicologia do desenvolvimento e da pedagogia experimental nenhuma 

reforma educacional foi impulsionada, sendo que seus dados quase nunca foram 

utilizados em propostas práticas. 

 Caliman, 2010, cita que sobre a história neurológica do TDAH, Charles Bradley é 

um dos autores mais citados referente a origem do tratamento através de estimulantes, 

pois em suas pesquisas, afirmava que o medicamento estimulante, estaria estimulando 

partes do córtex responsáveis por todo o processo da inibição do comportamento, 

tratando assim, a hiperatividade, comprovando bases neurofisiológicas do transtorno. 

Também afirma que crianças que não tem interesse pela escola, sendo incapazes de 

controlar seus comportamentos estão que quase sempre envolvidas em situações onde 

há conflito pessoal. 
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A partir da história do TDAH, agora podemos estar adentrando a respeito sobre o 

Transtorno, suas características, sintomas e como podemos estar ajudando as crianças 

que sofrem com ele.  

 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS, DESENVOLVIMENTO E CURSO DO TRANSTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

Segundo DSM V – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 

2014, as características essenciais do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade são 

um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 

funcionamento ou no desenvolvimento. Para que seja diagnosticado o TDAH são 

necessários alguns critérios sendo divididos em duas etapas: desatenção, e 

hiperatividade/impulsividade. Em desatenção devem ser seis ou mais sintomas que 

devem persistir por pelo menos 6 meses, sendo eles: 

a) Frequentemente não prestar atenção em detalhes nas tarefas diárias a 

serem realizadas, tanto como escola, trabalho ou em outras atividades; 

b) Frequentemente tem dificuldades em se manter atento, não mantem foco 

no que está sendo realizado; 

c) Frequentemente parece não escutar quando é chamado “parecendo estar 

com a cabeça longe”; 

d) Frequentemente não segue uma linha de suas atividades, sempre 

perdendo o foco; 

e) Frequentemente tem dificuldades em manter organização em suas 

atividades; 

f) Frequentemente não faz atividades que exijam esforço mental; 

g) Frequentemente perde coisas importantes, como por exemplo: celular, 

óculos, carteira etc.; 

h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos; 

i) Com frequência esquece de atividades cotidianas. 
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Em hiperatividade/impulsividade devem ser apresentados seis ou mais dos 

sintomas descritos abaixo, devendo persistir durante seis meses: 

a) Frequentemente mexe as mãos e os pés, não fica sentado quieto na cadeira, 

sempre se mexendo; 

b) Frequentemente não fica sentado por muito tempo; 

c) Frequentemente corre em lugares que não pode, sobe em lugares 

inapropriados; 

d) Com frequência não é capaz de se manter em atividades de lazer que exijam 

estar calmo; 

e) Com frequência não para quieto, não conseguindo ficar parado como por 

exemplo em reuniões, restaurante; 

f) Frequentemente fala muito; 

g) Frequentemente responde antes da pergunta ser concluída; 

h) Frequentemente não consegue esperar sua vez, como por exemplo, esperar 

a vez para falar; 

i) Frequentemente interrompe e se intromete em assuntos, jogos e etc.  

Vários desses sintomas devem estar presentes na vida do sujeito antes dos 12 

anos de idade, devem estar presentes em dois ou mais lugares, como por exemplo em 

casa, na escola ou realizando outras atividades. As maiores características associadas 

neste transtorno é a frustração, a irritabilidade ou a mudança de humor repentina. No 

início da vida adulta o TDAH aumenta as tentativas de suicídio, principalmente pelo 

transtorno de humor que ele tem, por isso, a importância da medicação também. 

Sobre seu desenvolvimento e curso, os pais observam que a atividade motora da 

criança é muito exagerada nos primeiros anos de vida dela, mais precisamente assim 

que começa a andar, mas nessa idade não é diagnosticado ainda, podendo ser 

diagnosticado a partir dos 4 anos de idade, pois não há como distinguir os sintomas pelo 

fato que a criança está descobrindo tudo a sua volta, podendo ser identificado com mais 

clareza durante o ensino fundamental, onde a desatenção ficará mais evidente. (DSM-

V, 2014). 
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O DSM-V nos traz que o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade podem 

estar associados com outros transtornos, como:  

Ø Transtorno de oposição desafiante; 

Ø Transtorno explosivo intermitente; 

Ø Transtorno especifico da aprendizagem; 

Ø Deficiência intelectual; 

Ø Transtorno do espectro autista; 

Ø Transtorno de apego reativo; 

Ø Transtorno de ansiedade; 

Ø Transtornos depressivos; 

Ø Transtorno bipolar; 

Ø Transtorno disruptivo da desregulação do humor; 

Ø Transtorno por uso de substancia; 

Ø Transtorno da personalidade; 

Ø Transtornos psicóticos; 

Ø Sintomas de TDAH induzidos por substanciais medicamentosas; 

Ø Transtornos neurocognitivos. 

2.1.4.1 Subtipos de TDAH e sua Sintomatologia 

Rotta, 2016, afirma que atualmente o TDAH é definido como uma síndrome 

neurocomportamental, com sintomas classificados em 3 tipos: TDAH Tipo 

Predominantemente Desatento, Tipo Predominantemente Hiperativo-Impulsivo e Tipo 

Combinado. A partir disto se resulta de um significativo comprometimento funcional em 

diversas áreas na vida da criança.  

O TDAH é considerado como um distúrbio do desenvolvimento que se inicia na 

vida da criança e pode ser levado até a vida adulta, sabemos que causa grande impacto 

na sociedade, pois é definido por meio de duas vertentes: a dificuldade de manter a 

atenção e a hiperatividade com a impulsividade. (ROTTA, 2016) 

   



24 
 

2.1.5 CAUSAS E DIAGNÓSTICOS PARA O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 As causas para o surgimento do TDAH são muito complexas, segundo Rotta, 

2016, é multifatorial e fazem parte da causa os fatores genéticos e também o ambiente. 

Para a autora o gene que transporta a dopamina e o gene qual vai codificar o receptor 

dela, devem estar envolvidos na transmissão genética do TDAH, devendo considerar 

fatores pré-natais como causas maternas, causas fetais, fatores o parto, e também pós-

natais, como meningite, hemorragia, traumatismo craniano. Nos fatores ambientais deve 

ser considerado as condições psicoafetivas da família, como também se a gravidez foi 

desejada e se não houve nenhuma frustração nesse período. 

 Para que haja um diagnóstico, Rotta, 2016, nos traz que o diagnostico deve ser 

fundamentado dentro do quadro clinico comportamental, pois não existe um marcador 

biológico definido para este caso. Deve ser investigado a história clínica do paciente, 

para que assim, se descarte alguma lesão cerebral. Também deve ser excluída uma 

possibilidade de um transtorno opositor desafiante ou de conduta. 

Rohde, et al. (2000), afirma que para poder diagnosticar o TDAH é necessário 

contextualizar todos os sintomas na vida da criança, pois normalmente, as crianças com 

este transtorno têm uma história de vida pré-escolar devem apresentar vários meses 

com os sintomas em uma grande intensidade. Os sintomas de hiperatividade vão 

aparecer mais frequentemente do que desatenção na pré-escola, por isso o diagnóstico 

de TDAH deve ser feito com muito cuidado. 

Para Rohde et al, 2000, apesar de um grande número de estudos realizados, as 

causas do TDAH ainda são desconhecidas. Contudo, a influência de fatores genéticos e 

ambientais no desenvolvimento da criança é altamente aceito dentro da literatura. A 

contribuição genética é substancial, acredita-se que vários genes de pequeno efeito 

sejam responsáveis por uma vulnerabilidade genética para o transtorno, o qual somam-

se diferentes agentes ambientais. Sendo assim, o surgimento e a evolução do TDAH em 

um indivíduo parecem depender de quais genes de suscetibilidade estão agindo. Ainda 

que os sintomas sejam caracterizados pela desatenção, hiperatividade e impulsividade, 

o TDAH é uma patologia bastante heterogênea, pelo menos no nível fenotípico. 
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O autor acima também cita que por poder ser genético este transtorno, o risco 

para o TDAH aparece de duas a oito vezes mais nos pais das crianças que são afetadas 

em geral. Mesmo em relação à genética os resultados ainda são um pouco 

contraditórios, nenhum dos genes investigados, nem mesmo o DRD4 ou o DAT1, pode 

ser considerado como sendo o necessário ou suficiente ao desenvolvimento do 

transtorno. Esta visão se deve em grande parte, a uma heterogeneidade etiológica única 

e representada pela alta complexidade clínica do transtorno. (ROHDE et al. 2000) 

Rohde, 2000, ressalta que os estudos realizados sobre os fatores ambientais e 

genéticos não evidenciam claramente as causas do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade, são apenas estudos realizados que buscam ajudar uma 

associação entre eles. 

Segundo Silva, et. Al (2017), o diagnóstico deverá ser realizado através de um 

psiquiatra, pediatra ou neurologista, desde que estejam capacitados para tal 

procedimento, podendo ser utilizados testes psicológicos ou neuropsicológico, assim, 

para que tenha também um tratamento adequado.  

Ribeiro, 2014, apud. Castellanos et al., 2005, nos traz que pesquisas realizadas 

através de tomografias computadorizadas e ressonância magnética encontrou 

evidências de anormalidades no cérebro de vários pacientes. Sendo volume menor do 

córtex pré-frontal, no cerebelo e em estruturas subcorticais. Imagens mostram que há 

influência do cerebelo e do corpo caloso na patofisiologia do TDAH. 

2.1.5.1 Processo de Avaliação para ajudar a diagnosticar o TDAH 

 Para que o diagnóstico seja realizado de forma correta e eficiente, Kaefer, 2016, 

nos traz que o processo da avaliação, ou do diagnostico, são necessárias algumas 

características especificas, como testes psicológicos, que estão descritos abaixo, esses 

testes auxiliam o profissional da melhor maneira possível, como também a forma de 

organização do setting que irá receber esta criança, veremos abaixo: 

ü Setting: deve estar estruturado de forma consistente, tanto na organização, 

quanto na combinação de regulamentos. Esses regulamentos podem ser 
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combinados com a criança, horários para realização dos testes necessários e as 

brincadeiras. 

ü Testes: testes utilizados para estes casos, podem ser WISC-IV, o qual irá auxiliar 

na detecção de alterações neurocognitivas. Os testes de personalidade também 

serão usados para o diagnostico deste transtorno, como CAT-A e CAT-H e teste 

das fábulas de Düss. 

Na entrevista de anamnese, nos pacientes com a suspeita de TDAH, deve sempre 

levantar os dados de desenvolvimento da criança cuidadosamente, desde a gestão, 

parto, desenvolvimento em geral, e a forma como a criança se relaciona dentro e fora de 

casa e na escola, tanto com familiares, quanto com amigos e professores. Também é 

necessário verificar histórico familiar em relação a problemas escolares ou desatenção 

e hiperatividade. (KAEFER, 2016) 

Kaefer, 2016, relata que após o processo de anamnese, deve ser realizado a 

aplicação de testes psicométricos, de personalidade e neuropsicológicos. Levantar os 

dados obtidos nos testes, procurando integrá-lo à história do paciente dentro do enfoque 

clínico. Deve ser realizado o feedback dos resultados, sendo entregue ao profissional 

que tenha encaminhado o paciente, ou ao próprios pais/responsáveis, dando a 

devolutiva com o diagnóstico e fornecendo informações importantes a serem tomadas a 

partir deste momento. 

 Graeff e Vaz, 2008, afirmam que para realizar um diagnóstico do TDAH é 

importante que o clínico tenha uma visão mais ampla do paciente, não restringindo a 

avaliação a um modelo sintomático, mas sem perder de vista os aspectos psicodinâmico, 

multinível e multimodal do processo, levando em consideração que as primeiras 

características da patologia podem ser observadas em muitas crianças, em várias 

circunstâncias, sem que se trate necessariamente do TDAH. 

 O primeiro ponto importante que deve ser analisado faz uma referência à 

frequência dos sintomas que a criança irá apresentar. Mesmo que muitas vezes não haja 

acordo entre os profissionais nem pesquisa empírica sobre a questão, um resultado 

possível é que os sintomas devem acontecer em um número maior de vezes do que não 

acontecer na situação buscada. A duração dos sintomas também está permeada por 
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dificuldades, de onde se torna importante que a persistência dos sintomas em vários 

locais ao longo do tempo seja minuciosamente investigada. (GRAEFF e VAZ, 2008 

APUD ROHDE ET AL., 2004) 

O distúrbio é percebido quando a criança ingressa na escola, momento 

em que as dificuldades de atenção e inquietude se evidenciam, tendo em 

vista que, normalmente, é quando o sujeito com TDAH passa a ser alvo 

de comparação com outras crianças da mesma idade e ambiente 

(GRAEFF E VAZ, 2008, PAG 05 APUD POETA & NETO, 2004). 

 Graeff e Vaz, 2008, nos confirmam que os sintomas serão muitas vezes, só são 

percebidos quando a criança se encontrar no ensino fundamental, como terceira ou 

quarta série, quando o uso das funções gerenciadoras como o planejamento, 

organização e persistência de foco de atenção são mais necessárias. 

 Em relação a todos aspectos mencionados sobre a realização do diagnóstico, fica 

confirmado a importância de uma avaliação abrangente sobre o funcionamento da 

criança. Para que isso seja realizado, existe técnicas e instrumentos que podem ser 

utilizados a fim de ajudar no processo avaliativo e diagnóstico, como entrevistas clínicas, 

uso de escalas, testes psicológicos e neuropsicológicos. O intercâmbio multidisciplinar é 

de importante valor, pois a troca de informações entre profissionais de diversas áreas, 

como psiquiatras e psicólogos, por exemplo, pode ser muito útil para um entendimento 

mais global de um caso. (GRAEFF E VAZ, 2008) 

 

2.1.6 AMBIENTE FAMILIAR E A CRIANÇA COM TDAH 

 

 Para Ribeiro, 2014, os aspectos psicossociais mais relevantes sobre o Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade, iram destacar sobre o estresse apresentados das 

dificuldades que podem ser encontradas no cotidiano da família que possui algum 

membro na família que seja portador deste transtorno. Pois as dificuldades apresentadas 

serão de atividades realizadas todos os dias.  
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Benczik e Casella, 2015, nos trazem que referente a questões familiares, o TDAH 

acaba promovendo grandes dificuldades no dia-dia familiar, pois muitas vezes os pais 

reclamam que a criança “não escuta” e que não segue regras dentro de casa. 

Frequentemente, crianças com este transtorno são impulsivas e juntamente com as 

demais características, acabam que causando um nível alto de estresse familiar. Muitos 

pais acabam por relatar que se sentem como fracassos de pais, tem a autoestima baixa, 

sentimento de impotência em relação a educação dos filhos. 

 Descrevem uma rotina cansativa, pois as tarefas mais simples de realizar acabam 

se tornando complicadas, como por exemplo: escovar os dentes, tomar banho, fazer as 

refeições, entre outras atividades diárias. Com o passar do tempo, os pais acabam por 

fazer um esforço mínimo para dar ordens aos seus filhos, e os deixam fazer como 

querem, da forma que mais lhe agradem, pois, essas crianças tem dificuldades em 

receber ordens. (BENCZIK E CASELLA, 2015) 

 Para que os pais das crianças com Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade possam interagir com os filhos, Benczik e Casella, 2015, trazem 

que é necessário que passem por uma assessoria para o desenvolvimento das 

habilidades dos filhos, adotando práticas para realizar no dia-dia. 

 Ribeiro, 2014, traz como um exemplo que muitos pais costumam usar a violência 

para tentar obter resultados com seus filhos, acreditando assim, que “venceriam” ela 

obtenção da força usada. Em alguns casos, as dificuldades apresentadas são 

relacionadas pelos pais/responsáveis pelas suas histórias de vida, e de como tudo foi 

vivido, pela falta de limite e de não saber lidar com o limite imposto. Como também, há 

pais que atribuem as dificuldades por não saberem sobre o transtorno do filho. 

A colocação de limites para estas crianças, faz com que dificulte a relação dos 

filhos e pais/responsáveis. Esta tarefa tem sido dificultosa, sendo que o limite é essencial, 

pois a sociedade é composta por limites e regras que todos devem cumprir. Ensinar 

essas regras para estas crianças é obrigação dos pais, e isso faz com que gere um clima 

de tensão e conflito. (RIBEIRO, 2014) 

Desidério e Miyazaki, 2007 apud Marinho 2000, nos trazem que os pais devem 

receber treinamentos para problemas emocionais e comportamentais de crianças e 
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adolescentes, pois assim, terá uma evolução significante. A orientação e/ou 

aconselhamento de pais ou cuidadores visam facilitar o convívio familiar. 

 

Desidério e Miyazaki, 2007, pag. 07, falam sobre o ensino de habilidades: 

 

O ensino de habilidades deve priorizar como meta, um comportamento 
específico por vez. Assim que uma meta tiver sido atingida, outra será 
priorizada, e assim por diante. (Mattos, 2001; Zagury, 2004; Jones, 2004). 

 

Assim, estabelecendo um certo comportamento como meta, deverá organizar 

tudo de modo que a criança tenha chance de conseguir realizar o que está sendo 

determinado para ela realizar. Ao conseguir realizar a tarefa solicitada, a criança irá 

sentir-se reforçada e competente para continuar tentando. “Os progressos devem ser 

apontados e reforçados, estimulando assim a criança a continuar mudando” (Desidério 

e Miyazaki, 2007, pag. 07, apud Mattos, 2001; Jones, 2004) 

Benczik e Casella, 2015, também trazem que os pais devem ter paciência e serem 

otimistas, e que não devem desistir nem desanimar diante dos obstáculos que irão surgir 

no decorrer do caminho, devem estar cientes que os filhos irão melhoras, mas sempre 

terão este transtorno. 

Muitas das vezes, a família acaba que frequentemente se isolando de muitas 

atividades diárias no contexto social, pois a sociedade considera um comportamento 

inadequado da criança, então, geralmente a mãe, se isola com o filho/filha em casa, para 

que assim, possa estar protegendo essa criança de qualquer tipo de preconceito e 

discriminação. (RIBEIRO, 2014). 

Ribeiro, pag. 38, 2014 relata 
 

Os pais percebem suas crianças como carentes e/ou dependentes. É possível que 
isso decorra parcialmente da não aceitação e da dificuldade no convívio social, 
que poderia leva-las a ter comportamentos ainda mais exuberantes na tentativa 
de chamar atenção dos pais e de se fazerem percebidas pelos outros. 

 

 Isso, faz com que as coloquem em evidencia por sua disfuncionalidade. Essa 

condição de exclusão irá refletir dentro e fora da família, gerando nos pais/responsáveis, 

um sentimento de rejeição até pelos próprios familiares, causando revolta e desamparo. 

(RIBEIRO, 2014) 
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2.1.6.1 Como os pais percebem seus filhos 

  

Para que possamos entender e compreender o sentimento e percepção dos pais 

ou responsáveis em relação à criança e este transtorno, iremos separar em dois pontos, 

duas características: a positiva e a negativa. Através disso poderemos entender a formar 

como os pais irão interpretar essas características e como é a forma de relacionamento 

entre eles. 

 

2.1.6.2 Características Positivas 

 

 Uma das características positivas é de que os pais sempre falam que seu 

filho/filha é muito inteligente. No entanto, maioria das vezes essa inteligência é 

contrastada com algum aspecto negativo. Uma outra característica positiva que os pais 

relatam sobre os filhos é de que eles são muito carinhosos, sempre abraçam, beijam. 

Muitas vezes o comportamento carinhoso será visto como uma forma de manipular para 

alcançar algo que queira. (RIBEIRO, 2014) 

 

2.1.6.3 Características Negativas 

 

 Ribeiro, pág. 47, 2004, nos traz que as características negativas são relacionadas 

aos sintomas do TDAH. Muitas das características negativas atreladas aos sintomas do 

TDAH que os pais apontam são a “(...)agressividade, dependência, desatenção, 

desobediência, déficit de atenção, imaturidade, indisciplina, inquietação, e instabilidade 

de humor(...)”. 
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2.1.6.4 Necessidade dos Pais 

 

 Diante de todo comprometimento da qualidade de vida dos pais, da saúde mental, 

é entendido que na presença do TDAH, é de extrema importância oferecer suporte 

psicológico para a família da criança com o transtorno. Pois, mesmo que os pais não 

apresentem este transtorno, muitas das vezes, é comum apresentarem sintomas como 

a depressão, ansiedade, além de outros distúrbios emocionais que causam grande 

sofrimento pessoal. Ribeiro, pág. 81, 2004 traz que “(...) o tratamento dos pais torna-se 

necessário, tanto para seu próprio bem-estar, quanto para que possam cumprir 

adequadamente sua função parental”.  

 

2.1.6.5 Como lidar com seu filho com TDAH 

 

 Supra citando a autora, Ribeiro, 2014, em primeiro momento, para saber como 

lidar com a criança que tem este transtorno é saber o que ele tem, após, saber o que 

significa e quais dificuldades que a família em si enfrentará. Outro momento importante, 

é saber diferenciar o que faz parte do sintoma do transtorno e o que não faz parte do 

transtorno. Podemos citar, alguns passos que podem auxiliar os pais para lidarem com 

essa situação cansativa e estressante vivida diariamente: 

ü Aceitação: sempre passamos muito tempo idealizando “filhos perfeitos”, sempre 

haverá dificuldades, e com a criança com TDAH algumas dificuldades sempre 

serão maiores, então a aceitação sempre será o começo de tudo 

ü Informação: a informação é a base, ler livros sobre o tema, aprender sobre o 

assunto sempre irá auxiliar em todas as informações necessárias. 

ü Autoridade: os pais são as autoridades na vida da criança, são os responsáveis, 

é muito importante que a criança tenha limites e regras para seguir, mesmo com 

dificuldades, os pais precisam fazer valer o seu “poder”. 

ü Organização: A grande maioria das crianças com o TDAH não tem organização, 

fazem da forma como bem entendem e querem, então os pais podem utilizar uma 

forma de melhorar, como por exemplo usar quadros com horários e regras para 



32 
 

serem seguidas, podendo também que a criança participe da organização deste 

quadro. 

 

2.1.7 A ESCOLA E A CRIANÇA COM TDAH 

 

 Ribeiro, 2014, afirma que no sistema educacional brasileiro analisou muitos 

fatores que prejudicam o rendimento escolar das crianças com TDAH, pois muitas 

escolas trabalham com objetivos iguais para todas as crianças, desconsiderando 

diferenças nessas situações. Crianças com o transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade tem chances de até três vezes mais de estar fracassando em 

seus estudos e aprendizagens. 

A criança com TDAH, assim como as demais crianças que não possuem este 

transtorno, possuem seu próprio tempo de aprendizagem; porém, os estudantes com 

TDAH precisam de um tempo maior para entender e “gravar” o que foi ensinado. Então, 

neste sentido dito, torna-se indispensável a intervenção do professor para que assim, a 

criança com este transtorno não venha de modo que se sinta inferior em relação aos 

outros colegas, bem como a turma não o diferencie como uma criança problemática. 

(MAIA E CONFORTIN, 2015) 

A grande característica deste transtorno é pela criança não parar sentada na 

cadeira, conversam muito e se distraem além de distrair os colegas, então, os 

professores sentem uma grande dificuldade em lidar com essas crianças, em manter a 

ordem em sala e promover o aprendizado dos seus alunos. (RIBEIRO, 2014) 

Maia e Confortin, 2015, nos trazem que infelizmente o despreparo do professor 

leva ao fracasso escolar de ambas as partes, sendo causa danos emocionais, cognitivos 

e sociais, pois, havendo uma má compreensão o estudante com TDAH, ele poderá ficar 

mais agitado, inquieto e irritado, o que prejudica a comunicação entre professor – 

estudante - colegas. “Para lidar com os mais agitados, o professor deve propor atividades 

extras durante as aulas, segundo conselhos mais frequentes entre os especialistas. Eles 

devem pegar tudo para você no armário, apagar a lousa, buscar não sei o quê, não sei 

onde" ( MAIA E CONFORTIN PÁG 08 APUD RICTCHER, 2012, p.1). 
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O professor pode estar providenciando atividades extraclasses, buscando a ajuda 

desse estudante para que se sinta útil durante as atividades assim, possa estar 

aproveitando toda essa agitação e inquietude de forma proveitosa para ele mesmo e a 

turma em si. Maia e Confortin, 2015, sugerem que o contato com o material em si, poderá 

estar dando benefícios para esta criança, mesmo que a criança não tenha total atenção 

ao desenvolver as atividades propostas pelo professor. 

Silvestre et all. 2016, a abordagem o professor irá utilizar na escola é um fator 

determinante no processo de aprendizagem dos alunos com TDAH, não devendo haver 

comparações e distinções das crianças com TDAH e os demais alunos. Quando uma 

escola recebe um aluno com este transtorno, a escola deverá analisar suas práticas de 

ensino para que possa atender as necessidades desta criança. 

A escola tem a função de preparar tanto a criança quanto o adolescente para 

dominar habilidades cognitivas e sociais, também precisa pensar como preparar os 

professores e a instituição para trabalhar com estes alunos com TDAH. Ribeiro, pág. 79, 

2004, relata que “(...)o diagnóstico desculpabiliza a criança ou adolescente por seus 

comportamentos disfuncionais(...)”, isso faz com quem os pais tratem seus filhos com 

sentimentos mais de ternura do que punição. 

O professor deve juntar o saber teórico com práticas pedagógicas que revelem o 

ensino no sentido de estimular os estudantes com TDAH, a “(...)descobrirem-se diante 

do mundo”. Também que as práticas pedagógicas que mostrem o ensino no sentido de 

descobrir e pensar. Convém acrescentar que o trabalho pedagógico por parte do 

professor e da escola, vai muito além da de apenas repassar e ensinar o conteúdo. 

Sendo que os propósitos colocados nos objetivos educacionais são imprescindíveis para 

uma análise global do processo acadêmico do estudante ao longo de uma série e, sem 

dúvida, durante uma etapa ou todo um ciclo de estudos. (FORTUNATO, PAG 09. 2011) 

 

2.1.7.1 Dificuldades especificas e Intervenção nos diferentes Sistemas Simbólicos 

  

 Pisacco et all. 2016, afirma que muitos dos estudantes que possuem TDAH 

precisam de uma intervenção diferenciada na aprendizagem. Podem ser utilizadas 
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algumas estratégias especificas para as características de dificuldades como a escrita, 

a matemática e a leitura, podemos ver abaixo algumas delas: 

 

2.1.7.2 TDAH E A ESCRITA 

 

 Segundo Pisacco et all. 2016, a habilidade na escrita em alunos que tenham 

TDAH é menor do que as habilidades na leitura e na matemática. Isso ocorre pela 

complexidade da escrita. Uma das estratégias que podem ser utilizadas neste caso é a 

levar em consideração dois aspectos: as diferenças entre a grafia, a ortografia e a 

produção de texto. 

 

Algumas estratégias que podem ser utilizadas na Grafia, segundo Pisacco et all. 

pág 344, 2016: 

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

do aluno; 

ü Ensinar a resumir anotações que sintetizem o conteúdo de uma explicação; 

ü Sempre que possível, não exigir cópias de grandes textos do quadro 

branco, dando-lhes a tarefa já impresa. 

Sugere-se que quem trabalha com crianças com TDAH, devem sempre considerar 

o impacto no fator que contribui para a carga cognitiva na sala de aula, sempre reduzindo 

as demandas de atividades se for necessário. 

 

Também Pisacco et all. pág 345, 2016, nos traz estratégias referente a Ortografia: 

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

ü Criar um dicionário para aquelas palavras que frequentemente esquece; 

ü Permitir o uso de meios de informática e corretores ortográficos; 

ü Valorizar sempre os trabalhos pelo conteúdo e não pelos erros de escrita; 

ü Em provas, não corrigir todos os erros de escrita; 

ü Não fazer com que ele repita um trabalho escrito pelo fato de tê-lo feito mal. 

Outra estratégia é pela análise dos tipos de erros cometidos, intervindo em uma 

forma de superá-los 
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Na Produção textual, Pisacco et all. pág 346, 2016, sugere que os professores 

possam utilizar das seguintes estratégias: 

ü Orientar individualmente o estudante sobre como organizar seu trabalho 

escrito; 

ü Mostrar como é organizada a maior parte do gênero textual em estudo; 

ü Incentivar a revisão de suas produções; 

ü Deixar ele ditar a história para um colega, ou grave o texto para que depois 

ele mesmo redija; 

ü Fornecer adaptações como uso de um processador de texto; 

ü Permitir uso de guias externos para a autocorreção da estrutura do texto, 

quando o objetivo do trabalho for o conteúdo ensinado. 

Conclui-se que que habilidades de escrita nas crianças com TDAH podem ser 

melhoradas com ajuda de um esquema por um treinamento. 

 

2.1.7.3 TDAH E A MATEMÁTICA 

 

 Com propósito de auxiliar os estudantes na aprendizagem da matemática, 

Pisacco et all. pág 348, 2016, cita que LaCosta, 2005, lista algumas recomendações para 

os professores utilizarem com os alunos com TDAH: 

ü Perimitir uso de folha quadriculada nas atividades que envolvam cálculos; 

ü Desenvolver com o aluno folhas de autoinstrução com objetivo que as 

instruções sejam internalizadas; 

ü Sugerir que destaque os aspectos importantes do enunciado; 

ü Sugerir que o aluno organize o espaço físico para resolução do problema; 

ü Estimular o aluno a representar as informações do problema em desenhos 

simples; 

ü É aconselhável não apresentar atividades muito longas; 

ü Sugerir que realize verificações após resolução do problema de uma 

atividade. 
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Estas estratégias podem ser realizadas por professores, e são mais eficazes 

quando são aliadas a programas de intervenção. 

 

2.1.7.4 TDAH E A LEITURA 

 

Pisacco et all. pág 352, 2016, nos traz mais algumas estratégias benéficas que 

podem ser utilizadas antes e durante a leitura: 

ü Utilizar materiais de leitura que despertem o interesse da criança; 

ü Minimizar distrações externas; 

ü Sugerir que ilustre as histórias; 

ü Ressaltar as ideias fundamentais do texto; 

ü Discutir, antes da leitura, algumas questões que devem ser respondias 

depois da leitura; 

ü Incentivar o uso de histórias gravadas em áudio ou vídeo; 

ü Usar um marcador livre; 

ü Deslizar o dedo indicador debaixo da página a cada linha que lê; 

ü Ensinar estratégias de leitura, como sublinhar e fazer anotações; 

ü Resumir os pontos-chave; 

ü Apresentar ao estudante como o material de leitura é organizado; 

ü Rever e apresentar definições para qualquer novo vocabulário; 

ü Ensinar o aluno como subvocalizar durante a leitura; 

ü Ajudar o aluno a sublinhar ideias-chave; 

ü Ampliar o tempo da leitura; 

ü Utilizar letras maiores e com traços simples. 

Ressalta-se que a utilização de estratégias é um processo orientado pelo 

professor para ajudar o aluno a desenvolver suas habilidades. 

 

2.1.8  A FAMILIA E A ESCOLA ATUANDO JUNTAS 

 

A relação que a família tem com a escola é de que é um problema constante, pois 

para os pais/responsáveis, mesmo que a escola tenha propostas de inclusão social, para 
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os pais a escola sempre irá ser um desafio, como se a criança não se encaixasse ali. 

Alguns pais relatam também que além de fracassos escolar repetido, enfrentam 

dificuldades, pois acabam sofrendo algum tipo de rejeição pelos colegas. (RIBEIRO, 

2014) 

 Com base nas informações acima sobre a família e a escola, Silvestre et all. 2016, 

afirma que a relação da família com a escola é de extrema importância para o 

desenvolvimento de qualquer criança, especialmente para a criança com TDAH. Quando 

a escola e a família estão juntas, trabalhando juntas com a criança com TDAH, elas 

auxiliam no seu tratamento e socialização, assim, aumentam a probabilidade em que a 

criança tenha uma experiência bem-sucedida na vida escolar. 

  Ribeiro, 2014, nos afirma que é fundamental que pais e professores saibam que 

os fracassos que serão vividos por seus filhos e alunos, em resultado de seus obstáculos, 

e que as iniciativas tomadas por eles, podem viabilizar toda parte de habilidades que 

estão inacessíveis da criança, assim, podendo auxiliar juntos nas questões de 

aprendizagem e amparo. 

 

  

2.1.9 TRATAMENTO 

O tratamento é de extrema importância, pois assim estará melhorando a vida dos 

portadores do transtorno como de seus familiares. Pesquisas mostram que ao serem 

submetidas ao tratamento, principalmente com estimulantes, a interação delas com os 

pais, professores e colegas sempre se tornam melhores e menos estressantes. O 

tratamento multidisciplinar é o mais indicado para o TDAH. (RIBEIRO, 2014) 

O autor Rohde et al. (2000), nos traz que o tratamento do TDAH deve ser realizado 

através de intervenção medicamentosa e intervenções psicossociais. Em psicossociais 

o transtorno deve ser explicado de forma clara e precisa para a família, podendo ser 

realizado um programa de treinamento para os pais ou responsáveis, para que possam 

assim, entender os conflitos que a criança passa. É importante que que sejam planejadas 

atividades para eles e que se adequem para melhor ajudar a criança, como por exemplo 
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ambientes calmos e sem muito estímulos visuais para as crianças, caso contrário, a 

agitação e desatenção estará intensa. 

 Santos e Vasconselos, 2010, nos trazem que para que haja um tratamento para 

o TDAH, é necessário obter de uma abordagem muito ampla, que ela aborde terapias, 

fármacos, e devendo haver participação da família, e professores, escola, e também a 

vontade da própria criança para o tratamento. 

 Sobre a intervenção escolar, o autor Rohde et al. (2000), nos traz que os 

professores devem ser orientados para que a sala de aula seja muito bem estruturada e 

com poucos alunos, assim, ele não se distrai fácil. Devem ser realizadas rotinas diárias, 

assim ajuda a manter o foco e controle emocional da criança com TDAH. Deve receber 

atendimento individualizado em muitos casos, dependendo da gravidade, deve se sentar 

na primeira fileira, sempre próximo ao professor. 

 Rohde, et al. (2000), cita que a modalidade psicoterápica mais eficiente para este 

transtorno é a cognitivo-comportamental, especificando os tratamentos comportamentais 

com a criança. Mas o que traz mais efeito para o tratamento é a junção da terapia com 

o tratamento medicamentoso. No tratamento medicamentoso, fará uso de estimulantes, 

também pode ser utilizada as terapias individuais. 

 Segundo Gomes e Vilanova, 1999, o tratamento para TDAH deve ser focado na 

melhora do comportamento da criança. Sendo que o tratamento medicamentoso deverá 

ser utilizado de forma com a gravidade dos sintomas do transtorno, e tendo como uma 

variação no tempo de tratamento, pois alguns pacientes podem precisar realizar o 

tratamento até mesmo na vida adulta, ou apenas fazendo uso quando necessário. 

 Pode ocorrer efeitos colaterais no uso da medicação dos estimulantes, podendo 

ocorrer diminuição do apetite em até 80% dos casos, insônia em 30% a 85%, dores 

abdominais, irritabilidade, tonturas, depressão, etc., na maioria dos casos, adequando 

as doses não há necessidade de encerrar o tratamento. (GOMES E VILANOVA, 1999) 
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2.1.9.1 TRATAMENTO PSICOTERÁPICO/PSICOSSOCIAL 

Ribeiro, 2014, nos traz que se não tratado o TDAH, a consequência será que ele 

se estenderá para danos da vida pessoas, a vida familiar e chegando até a sociedade 

em geral como um transtorno antissocial, podendo causar acidentes em decorrência da 

desatenção e até mesmo da impulsividade.  

Segundo as autoras Sena e Souza, 2008, uma das abordagens mais utilizadas 

para o tratamento psicoterápico para o TDAH no Brasil é a abordagem Cognitivo-

Comportamental. Pois esta abordagem ajuda no controle, podendo moldar o 

comportamento da criança.  

Nos Estados Unidos, há uma prática de tratamento multidisciplinar do TDAH, a 

qual é combinado áreas da psicopedagogia, medicina e psicologia. Também podendo 

realizar técnicas de auto monitoramento comportamental, treinamento e organização 

espacial apropriada nos ambientes escolares e de trabalho. (SENA E SOUZA, 2008 

APUD. MURPHY, 2005) 

 Segundo Santos et al 2013, a Terapia Cognitivo-Comportamental é apontada 

como uma psicoterapia com maior cunho científico de eficácia, a TCC consiste em quatro 

etapas: a psicoeducação, a psicoterapia, a avaliação das comorbidades e as 

intervenções no ambiente.  

Na Psicoeducação o paciente irá receber informações a qual irá permitir que o 

paciente reconheça os sintomas do TDAH, para que seja criado estratégias de manejar 

estes sintomas. Na psicoterapia, é de grande importância identificar as crenças do 

paciente, pois podem estar relacionadas ao desconhecimento da doença de forma que 

o mesmo acredite ser incapaz de realizar qualquer tipo de tarefa e se julgue inútil, 

também a terapia é muito indicada quando há presença de comorbidades associadas ao 

TDAH, embora todos os casos de TDAH requererem orientações. A avaliação é utilizada 

para identificar outros transtornos que estão associados ao TDAH, sendo eles: 

Transtorno de Depressão, Transtorno Desafiador Opositivo e Transtorno de Conduta, 

embora o Transtorno da Ansiedade seja mais comum. Sobre as Intervenções no 

Ambiente são realizadas no início do tratamento ajudam o paciente a encontrar um 
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equilíbrio entre estrutura e liberdade. (SANTOS et Al 2013 apud KLEIN & ABIKOFF, 

1997; HALLOUWELL & RATEY, 1999; ROHDE& MATTOS, 2003). 

 

2.1.9.2 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

A autora Santana, 2011, nos traz em seu trabalho que existem três tipos de 

indicações medicamentosas para o tratamento do TDAH, sendo: 

Ø Psicoestimulante: cloridrato de metilfenidato, que é o princípio ativo da 

Ritalina®; sendo considerado como uma primeira escolha para os 

profissionais da saúde; 

Ø Atomoxetina; considerado como uma segunda escolha para os 

profissionais da saúde; 

Ø ADT: imipramina, nortriptilina e desipramina, os quais são considerados 

como terceira escolha, seguidos pela clonidina e pela bupropiona. 

Santana, 2011 apud. Itaborahy (2009); Ortega el al., (2010), nos traz que os 

autores citados constataram que o psicoestimulante cloridrato de metilfenidato é o mais 

indicado em todo mundo, em comparação com os outros psicoestimulantes juntos, sendo 

também o mais consumido. Em relação ao tempo de duração do efeito do medicamento, 

a ação dele iniciará em 30 minutos com uma duração de até três horas. (SANTANA, 

2011 apud. PASTURA E MATTOS, 2004). 

Santos e Vasconselos (2010), afirmam que o tratamento realizado com a 

medicação é mais utilizado dentro do período escolar, podendo ser retirado durante os 

finais de semana e no período de férias escolares, assim, podendo amenizar quaisquer 

efeitos colaterais que possam surgir com o uso da medicação. Sendo que esses efeitos 

podem ser de um período de curto ou longo prazo, de curto prazo podemos sinalizar: a 

diminuição do apetite, insônia, dor abdominal, cefaleia (dores de cabeça), irritabilidade, 

ansiedade, tristeza, labilidade emocional, desinteresse e olhar parado, porém, também 

há relatos de efeitos menos frequentes como alterações de humor, tiques, pesadelos e 

isolamento social. 
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Dos efeitos colaterais de longo prazo causados pelo uso do cloridrato de 

metilfenidato, três são mais preocupantes: efeitos cardiovasculares e provável redução 

da estatura.  (SANTANA, 2011 apud MORAES, MATOS, DUARTE, 2011). 

Santana, 2011, pág. 30, traz que:  

De acordo com pesquisas sobre o tratamento, por um longo período de 
tempo, com o cloridrato de metilfenidato, foi apontado que pode levar à 
síndrome de Tourette, (caracterizada por tiques, reações rápidas, 
movimentos repentinos), ou piorar casos de pacientes que já tinham a 
referida síndrome antes de usar a medicação. 

 

 Então, podemos chegar à conclusão que a medicação deve ser usada de forma 

adequada, sem que traga prejuízos a saúde, como Santos e Vasconselos (2010) 

afirmaram que a medicação deve ser utilizada apenas em períodos que realmente sejam 

necessários. Abaixo, trazemos uma tabela descrita por Rotta, pág. 284, 2016, de 

fármacos e doses usadas na criança com TDAH: 

TABELA 20.1 Fármacos e doses usados na criança com TDAH 

Metilfenidato 0,25-2 mg/kg/dia 

D-anfetamina 0,2-05 mg/kg/dia 

Imipramina 1-2 mg/kg/dia 

Pemoline 37,5 mg/kg/dia 

Deanol 15-20 mg/kg/dia 

Nortriptilina 1-3 mg/kg/dia 

Amitriptilina 0,5-2 mg/kfg/dia 

Clorimipramina 1-3 mg/kg/dia 

Fluoxetina 0,5-2 mg/kg/dia 

Bupropiona 1-5 mg/kg/dia 

Atomexetina 1,2-1,9 mg/kg/dia 
 

 

Fonte: (ROTTA PÁG. 284, 2016) 
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 Segundo Ribeiro, 2014, os medicamentos de primeira escolha são os 

estimulantes. O metilfenidato e a lisdexanfetamina são os medicamentos que estão 

disponíveis em nosso mercado brasileiro. O metilfenidato é o mais utilizado e seus efeitos 

colaterais são a diminuição do apetite, da insônia, ansiedade, irritabilidade, também 

podendo causar uma possibilidade de redução do crescimento na criança, mas também 

há controversas em relação deste último dado. 

  

 Os antidepressivos tricíclicos e bupropina estão se mostrando muito eficazes, 

sendo utilizados no tratamento para o TDAH. As drogas serotoninérgicas têm um efeito 

leve nos sintomas do transtorno. Se o TDAH não for tratado, causará sérios danos para 

a vida da criança, levando para vida pessoal, familiar, sociedade. Para que o tratamento 

em si seja eficaz, é muito importante que a escola e a família trabalhem juntas, conforme 

dito anteriormente. (RIBEIRO, 2014) 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

  
 A pesquisa realizada é de natureza qualitativa do tipo bibliográfica, objetivando o 

levantamento do problema em estudo, abrangendo aspectos gerais sobre o Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade na Infância, realizada através de consulta em livros, 

artigos científicos, revistas cientificas, trabalhos de mestrado publicados. 

            Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessário a utilização de um acervo de 

livros, de artigos e sites científicos. 
 
A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um 
conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou 
explicar um objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa então 
analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada com 
diferentes finalidades. (CHIARA, KAIMEN, et al., 2008). 

 

2.2.2 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

  

O presente trabalho apresentado, deu-se por fundamentos bibliográficos, sendo 

necessário abranger um acervo bibliográfico, constando diversos documentos e autores, 

os quais foram relacionados e interpretados. 

  

2.2.3 Procedimentos 

  

O estudo apresenta alguns autores que discorrem sobre o tema em questão, 

apresentando suas ideias sobre o assunto, as quais foram comparadas, resultando 

assim, uma teoria de nível conceitual em forma e texto descritivo de cunho bibliográfico. 
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2.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS BIBLIOGRÁFICOS OBTIDOS 

 
 Com base em todas as informações apresentadas no referencial teórico deste 

trabalho, procura-se neste momento, realizar a análise dos dados obtidos através desta 

pesquisa bibliográfica, para que assim, seja possível promover um resultado adequado 

para esta pesquisa. 

 O referencial teórico, buscou apresentar as características, sintomas bem como 

diagnosticar e tratar o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade na Infância. Para 

esta análise, serão citados e realizado a análise a partir de três autores mencionados no 

referencial teórico.  

 O DSM V (2014), nos traz que as características essenciais do transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade são um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento.  

Para Rotta, 2016, o TDAH é definido como uma síndrome neurocomportamental, 

com sintomas classificados em 3 tipos: TDAH Tipo Predominantemente Desatento, Tipo 

Predominantemente Hiperativo-Impulsivo e Tipo Combinado. A partir disto se resulta de 

um significativo comprometimento funcional em diversas áreas na vida da criança.  

Analisando primeiramente sobre as características citadas por estes dois autores, 

podemos entender que o TDAH é um transtorno que compromete significativamente a 

vida da criança, podendo interferir tanto no desenvolvimento quanto na vida social, e 

escolar da criança, pois é definido por meio de duas vertentes: a dificuldade de manter 

a atenção e a hiperatividade com a impulsividade. 

A fim de que o transtorno seja diagnosticado é necessário entender as causas 

que podem ser o fator do surgimento do TDAH, segundo Rotta, 2016, as causas são 

multifatoriais, podendo ser fatores genéticos e ambientais. Para a autora o gene que 

transporta a dopamina e o gene qual vai codificar o receptor dela, devem estar envolvidos 

na transmissão genética do TDAH, devendo considerar fatores pré-natais como causas 

maternas, causas fetais, fatores o parto, e também pós-natais, como meningite, 

hemorragia, traumatismo craniano. Nos fatores ambientais deve ser considerado as 

condições psicoafetivas da família, como também se a gravidez foi desejada e se não 

houve nenhuma frustração nesse período.  
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Rohde et al, 2000, alega que apesar de um grande número de estudos realizados, 

as causas do TDAH ainda são desconhecidas. Contudo, a influência de fatores genéticos 

e ambientais no desenvolvimento da criança é altamente aceito dentro da literatura. A 

contribuição genética é substancial, acredita-se que vários genes de pequeno efeito 

sejam responsáveis por uma vulnerabilidade genética para o transtorno, o qual somam-

se diferentes agentes ambientais. Sendo assim, o surgimento e a evolução do TDAH em 

um indivíduo parecem depender de quais genes de suscetibilidade estão agindo. 

Rotta, 2016, cita que o diagnostico deve ser fundamentado dentro do quadro 

clinico comportamental, pois não existe um marcador biológico definido para este caso. 

Deve ser investigado a história clínica do paciente, para que assim, se descarte alguma 

lesão cerebral. Também deve ser excluída uma possibilidade de um transtorno opositor 

desafiante ou de conduta. 

Já Rohde, et al. (2000), afirma que para poder diagnosticar o TDAH é necessário 

contextualizar todos os sintomas na vida da criança, pois normalmente, as crianças com 

este transtorno têm uma história de vida pré-escolar devem apresentar vários meses 

com os sintomas em uma grande intensidade. 

Contudo para que o processo de avaliação seja realizado de forma correta e 

eficiente, Kaefer, 2016, nos traz que o processo da avaliação, ou do diagnostico, são 

necessárias algumas características especificas, como testes psicológicos e também a 

forma de organização do setting que irá receber esta criança. 

Graeff e Vaz, 2008, afirmam que para realizar um diagnóstico do TDAH é 

importante que o clínico tenha uma visão mais ampla do paciente, não restringindo a 

avaliação a um modelo sintomático, mas sem perder de vista os aspectos psicodinâmico, 

multinível e multimodal do processo, levando em consideração que as primeiras 

características da patologia podem ser observadas em muitas crianças, em várias 

circunstâncias, sem que se trate necessariamente do TDAH.  

Com base nessas afirmações dos autores acima, podemos entender que o 

diagnóstico para o TDAH deve ser realizado de forma com que abranja toda história 

familiar da criança, pois os fatores que causam o transtorno são vários e indefinidos 

ainda, então toda e qualquer informação, desde genética à ambientais devem ser 

consideradas. 
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Em relação as questões familiares, o TDAH tem se tornado algo difícil de “lidar” 

como pode ser visto através dos autores a seguir. Benczik e Casella, 2015, nos trazem 

que referente a questões familiares, o TDAH acaba promovendo grandes dificuldades no 

dia-dia familiar, pois muitas vezes os pais reclamam que a criança “não escuta” e que 

não segue regras dentro de casa. Descrevem uma rotina cansativa, pois as tarefas mais 

simples de realizar acabam se tornando complicadas, como por exemplo: escovar os 

dentes, tomar banho, fazer as refeições, entre outras atividades diárias. 

Por estas dificuldades entre outras, Ribeiro, 2014 nos traz que muitas das vezes, 

a família acaba que frequentemente se isolando de muitas atividades diárias no contexto 

social, pois a sociedade considera um comportamento inadequado da criança, então, 

geralmente a mãe, se isola com o filho/filha em casa, para que assim, possa estar 

protegendo essa criança de qualquer tipo de preconceito e discriminação. 

Sobre a dificuldade que a família passa com o filho com este transtorno, é 

necessário que os pais recebam todo tipo de informação sobre o Transtorno, e que 

recebam auxilio e treinamento para saberem como lidar com as dificuldades que 

apareçam no dia-dia. Ribeiro, pág. 81, 2004 traz que “(...) o tratamento dos pais torna-

se necessário, tanto para seu próprio bem-estar, quanto para que possam cumprir 

adequadamente sua função parental”. 

Ribeiro, 2014, afirma que no sistema educacional brasileiro analisou muitos 

fatores que prejudicam o rendimento escolar das crianças com TDAH, pois muitas 

escolas trabalham com objetivos iguais para todas as crianças, desconsiderando 

diferenças nessas situações. Crianças com o transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade tem chances de até três vezes mais de estar fracassando em 

seus estudos e aprendizagens. 

Maia e Confortin, 2015, nos trazem que infelizmente o despreparo do professor 

leva ao fracasso escolar de ambas as partes, sendo causa danos emocionais, cognitivos 

e sociais, pois, havendo uma má compreensão o estudante com TDAH, ele poderá ficar 

mais agitado, inquieto e irritado, o que prejudica a comunicação entre professor – 

estudante - colegas. 

“Para lidar com os mais agitados, o professor deve propor atividades 
extras durante as aulas, segundo conselhos mais frequentes entre os 
especialistas. Eles devem pegar tudo para você no armário, apagar a 
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lousa, buscar não sei o quê, não sei onde" (MAIA E CONFORTIN PÁG 08 
APUD RICTCHER, 2012, p.1). 
 

 Silvestre et all. 2016, a abordagem o professor irá utilizar na escola é um fator 

determinante no processo de aprendizagem dos alunos com TDAH, não devendo haver 

comparações e distinções das crianças com TDAH e os demais alunos. Quando uma 

escola recebe um aluno com este transtorno, a escola deverá analisar suas práticas de 

ensino para que possa atender as necessidades desta criança. 

 Os autores acima citados, nos trazem que é necessário o professor estar 

preparado para receber o aluno com TDAH, pois ele deve sempre estar fazendo com 

que este aluno não se sinta prejudicado, e de fato, não se prejudique em relação aos 

demais colegas, o professor poderá inclui-lo em atividades que façam com que a criança 

sinta-se valorizada. 

Para que o tratamento seja eficaz, o autor Rohde et al. (2000), nos traz que o 

tratamento do TDAH deve ser realizado através de intervenção medicamentosa e 

intervenções psicossociais. É importante que que sejam planejadas atividades para eles 

e que se adequem para melhor ajudar a criança, como por exemplo ambientes calmos e 

sem muito estímulos visuais para as crianças, caso contrário, a agitação e desatenção 

estará intensa. 

 Santos e Vasconselos, 2010, nos trazem que para que haja um tratamento para 

o TDAH, é necessário obter de uma abordagem muito ampla, que ela aborde terapias, 

fármacos, e devendo haver participação da família, e professores, escola, e também a 

vontade da própria criança para o tratamento.  

 Em relação ao tratamento psicoterápico e psicossocial, Sena e Souza, 2008, 

trazem que uma das abordagens mais utilizadas para o tratamento psicoterápico para o 

TDAH no Brasil é a abordagem Cognitivo-Comportamental. Pois esta abordagem ajuda 

no controle, podendo moldar o comportamento da criança. Para Santos et al 2013, a 

Terapia Cognitivo-Comportamental é apontada como uma psicoterapia com maior cunho 

científico de eficácia, a TCC consiste em quatro etapas: a psicoeducação, a psicoterapia, 

a avaliação das comorbidades e as intervenções no ambiente.  

 Santana, 2011, nos traz que existem três tipos de indicações medicamentosas 

para o tratamento do TDAH, sendo Psicoestimulante, Atomoxetina e ADT. Santana, 
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2011, nos traz que o psicoestimulante cloridrato de metilfenidato é o mais indicado em 

todo mundo, em comparação com os outros psicoestimulantes. 

 Segundo Ribeiro, 2014, os medicamentos de primeira escolha são os 

estimulantes. O metilfenidato e a lisdexanfetamina são os medicamentos que estão 

disponíveis em nosso mercado brasileiro. 

 Com base nessas informações sobre o tratamento, podemos entender que é 

extremamente necessário realizar o tratamento completo com a criança com TDAH, pois 

iniciando os tratamentos o quanto antes, a criança terá uma vida de qualidade. A 

combinação do tratamento psicossocial/psicoterápico e medicamentoso faz com que a 

criança apresente melhoras em todas as situações de sua vida.  

 É importante que todas as informações sobre o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade sejam sempre repassadas e informadas para os pais e 

responsáveis pela criança, para que assim o tratamento seja sempre realizado de forma 

correta e seja eficaz na vida da criança, assim, ela não terá prejuízos maiores na 

adolescência e vida adulta. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir deste presente trabalho, podemos concluir que o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é um transtorno que traz grandes prejuízos para a vida da 

criança que o tem, para a família e para escola (sociedade em geral). O TDAH é um 

transtorno que pode ser tratado a partir de medicamentos e psicoterapia. As crianças 

que tem este transtorno sofrem muito, pois além de sentirem dificuldades na 

aprendizagem, acabam que de uma certa forma, sendo excluídas de muitas atividades 

por ser aquela criança inconveniente e que não para quieta, por isso, realizar o 

tratamento o quanto antes, assim que possa ser diagnosticado, pois é muito importante, 

assim, a criança não sofrerá com estes preconceitos e não terá prejuízos na sua vida na 

infância e quando chegar na vida adulta também, podendo lidar em todas as situações.  

 Podemos concluir também que, a família é muito importante para este processo 

de tratamento, por mais que sinta dificuldades em lidar com esta criança, e que muitas 

vezes os pais acabam se sentindo fracassados, não devem desanimar. Quanto a escola, 

deve estar preparada para receber crianças com TDAH, e saber lidar com a situação, 

sempre realizando atividades que incluam essas crianças. O trabalho da escola e da 

família em conjunto é muito mais produtivo, deverão sempre andar lado a lado, por isso, 

o trabalho que o Psicólogo deve realizar com ambos, deve ser produtivo e eficaz, para 

que assim, não haja nenhum transtorno no tratamento. 

A criança com TDAH pode ser muito irritante como muito amorosa, como vimos 

em relatos dos pais, afinal, ela é uma criança como qualquer outra criança e tem 

sentimentos iguais as demais, sendo estes sentimentos muito mais intensos. Os pais, a 

família, a escola e a sociedade devem aprender a lidar com crianças que tenham TDAH, 

elas precisam de toda atenção necessária para que assim, o tratamento em geral possa 

ser um sucesso na vida dela, pois assim, sendo um sucesso na vida da criança, será um 

sucesso na vida de todos que a cercam. 

 

 

 



50 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). DSM V: Manual Diagnostico e 
Estatístico de Transtornos Mentais. Artmed, 5ª edição. Porto Alegre, 2014. 

BENCZIK, Edyleine Bellini Peroni; CASELLA, Erasmo Barbante..  Compreendendo o 
impacto do TDAH na dinâmica familiar e as possibilidades de intervenção. Rev. 
psicopedag. vol.32 no.97. São Paulo  2015. Disponível em: < 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
84862015000100010> Acessado em 10/11/2018 

CALIMAN, Luciana Vieira, Artigo: Notas sobre a história oficial do transtorno de 
déficit de atenção/hiperatividade TDAH. Psicol. cienc. prof. vol.30 no.1 Brasília 2010. 
Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932010000100005> acessado em 28/09/2018 

CHIARA, I. D. et al. Normas de documentação aplicadas à área de Saúde. Rio de 
Janeiro: Editora E-papers, 2008. 
 

CÓRIA SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento 2.ed. São Paulo: 
Editora Ática, 2003.  

 
DESIDÉRIO, Rosimeire C. S.; MIYAZAKI, Maria Cristina de O. S. Transtorno de Déficit 
de Atenção / Hiperatividade (TDAH): orientações para a família. Psicol. Esc. Educ. 
(Impr.) vol.11 no.1 Campinas Jan./June 2007 Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572007000100018> 
Acessado em 12/11/18  
 

FORTUNATO, Sarita Aparecida de Oliveira. A ESCOLA E O TDAH: PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS INOVADORAS PÓS- DIAGNÓSTICO – SME/CTBA – PUCPR 2011 
Disponível em: <http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5448_3353.pdf> Acessado em 
09/11/2018 
 

GRAEFF, Rodrigo Linck; VAZ, Cícero E. Avaliação e diagnóstico do transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Pontifícia Universidade do Rio Grande do 
Sul. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65642008000300005&lng=pt&tlng=pt> Acessado em 12/11/2018 
 

GOMES, Marcelo; VILANOVA, Luiz Celso Pereira. Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade na Criança e no Adolescente: Diagnóstico e Tratamento. Revista 
Neurociência, 1999. Disponível em: < 



51 
 

http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/1999/RN%2007%2003/Pages%20from
%20RN%2007%2003-8.pdf Acessado em 05/11/2018 

 

KAEFER, Heloísa. Transtornos da Aprendizagem. Abordagem Neurobiológica e 
Multidisciplinar. Artmed, 2016. 
 

MAIA, Maria Inete Rocha; CONFORTIN Helena. TDAH E APRENDIZAGEM: UM 
DESAFIO  PARA A EDUCAÇÃO Hyperactivity and learning: an education challenge. 
PERSPECTIVA, Erechim. v. 39, n.148, p. 73-84, dezembro/2015 Disponível em: < 
http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/148_535.pdf. Acessado em 05/11/2018 
 
PISACCO, Neiba Maria Teixeira. Transtornos da Aprendizagem. Abordagem 
Neurobiológica e Multidisciplinar. Artmed, 2016. 
 

ROHDE, Luis Augusto; Barbosa, Genário; Tramontina, Silzá e Polanczyk, Guilherme. 
Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Rev. Bras. Psiquiatr. vol.22  s.2 São 
Paulo Dec. 2000. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462000000600003> 
acessado em 01/10/2018 

ROHDE, Luis Augusto; HALPERN, Ricardo.  Artigo: Transtorno de Déficit de 
atenção/hiperatividade: Atualização. Jornal de Pediatria - Vol. 80, N∫2(supl), 2004. 
Disponível em: <http://www.jped.com.br/conteudo/04-80-S61/port.pdf acessado em 
01/10/2018> Acessado em: 20/10/2018 
 
RIBEIRO, Vânia de Morais. O TDAH NA FAMILIA E NA SOCIEDADE; Um estudo 
sobre os relacionamentos sociais e familiares de pessoas com Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade. Casa do Psicólogo, 2014.  
 
ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; RIESGO, Rudimar dos Santos. 
Transtornos da Aprendizagem. Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar. Artmed, 
2016. 
 

SANTANA, Rosangila Soares. Tratamento utilizado no Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade e Impulsividade (TDAH): Cloridrato de Metilfenidato como 
Fármaco de Primeira Escolha. Faculdade de Educação e Meio Ambiente, Ariquemes-
RO. Disponível em: 
<http://repositorio.faema.edu.br:8000/bitstream/123456789/281/1/SANTANA%2c%20R.
%20S.%20-
%20TRATAMENTO%20UTILIZADO%20NO%20TRANSTORNO%20DE%20DÉFICIT%
20DE%20ATENÇÃO%20HIPERATIVIDADE%20E%20IMPULSIVIDADE%20%28TDAH
%29%20CLORIDRATO%20DE%20METILFENIDATO%20COMO%20FÁRMACO%20D
E%20PRIMEIRA%20ESCOLHA.pdf acessado em 05/11/2018 



52 
 

 
SANTOS, Bruna; PIOVESAN, Giovanni; GOMES, Isadora; GOULART, Kenya; 
OLIVEIRA, Letícia; TEIXEIRA, Sarah. A Atuação do Psicólogo no Apoio à Criança 
com TDAH. Psicologado, Transtornos Psiquicos, 2013. Disponível em: < 
https://psicologado.com.br/psicopatologia/transtornos-psiquicos/a-atuacao-do-
psicologo-no-apoio-a-crianca-com-tdah acessado em 08/11/2018 
 

SANTOS, Leticia de Farias; VASCONSELOS, Laercia Abreu. Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade em Crianças: Uma revisão Interdisciplinar. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa; Universidade de Brasilia, 2010. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
37722010000400015&script=sci_abstract&tlng=pt  

 

SENA, Soraya da Silva; SOUZA, Luciana Karine de. Desafios teóricos e 
metodológicos na pesquisa psicológica sobre TDAH. Universidade federal de minas 
gerais 2008 ACESSADO EM 08/11/2018 
http://www.redalyc.org/html/5137/513751432008/ 

 

SILVA, Elizabeth de Fátima Galvão; SABOYA, Maria Clara Lopes; MARTINS, Carlos 
Adriano; FERREIRA, Vanda Pereira. Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperatividade: um estudo com professoras do ensino fundamental I 
sobre seus alunos. Educação, Gestão e Sociedade: revista da Faculdade Eca de 
Queirós, ISSN 2179-9636, Ano 7, número 27, agosto de 2017. Disponível em : < 
http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170919090606.pdf> acessado em 
26/10/2018 

 
SILVESTRE, Áurea; SILVA, Bruna Karla Miranda; SILVA, Franciele Sales da; SANTOS, 
Lorraine Kathleen dos. FAMÍLIA E A ESCOLA NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 
COM TDAH: a necessidade de uma parceria ativa e produtiva. Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)  
Brasil, 2016. Disponível em: < 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/11042. Acessado em 
11/11/2018 
 


