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RESUMO 

 

 O termo TDAH, se refere ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é um 

distúrbio com bases neurológicas, com grande participação genética, que tem início na infância e 

pode persistir na vida adulta, e se caracteriza pela combinação de déficit de atenção, hiperatividade 

e impulsividade, sendo este, o transtorno comportamental mais frequente em crianças. O 

diagnóstico do TDAH é feito de forma clínica, baseado nos critérios diagnósticos estabelecidos 

pela Associação Psiquiátrica Americana ou pela Organização Mundial de Saúde. Em relação ao 

programa de tratamento, três componentes são utilizados: informação e conhecimento, medicação 

e recursos psicoterápicos. Esse trabalho teve como objetivo geral fazer a revisão bibliográfica 

sobre a produção científica acerca do TDAH a partir de 1980, investigando as terminologias que 

esse transtorno recebeu ao longo do tempo, os métodos de tratamento psicológico adotados e a 

epidemiologia do transtorno no Brasil. Os termos de busca utilizados foram transtorno de déficit 

de atenção; transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; tratamento; epidemiologia em 

português e inglês. Para o levantamento bibliográfico e banco de dados foi utilizado o software 

Endnote. Os termos foram pesquisados no abstract e assunto, tendo como bases de dados 

PsycINFO (APA), SciELO.org. e PePSIC (BVS). Pretende-se contribuir com a atualização dos 

conceitos do TDAH direcionado aos interessados no transtorno, como professores, profissionais 

da educação e pesquisadores com acesso a informações atualizadas, estimulando a promoção de 

atividades e em intervenções que beneficiem os indivíduos portadores de tal transtorno. Foi 

evidenciada a dificuldade na definição do termo TDAH gerando prejuízos na compreensão da 

relação do transtorno para a vida do indivíduo portador da doença. Com o estudo, surge a 

necessidade de mais pesquisas sobre a temática, especialmente as realizadas no Brasil. 

 

Palavras-chave: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; revisão bibliográfica; tratamento. 
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The term ADHD refers to Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder, is a disorder 

with neurological bases with large genetic contribution, which begins in childhood and can persist 

into adulthood, and is characterized by the combination of attention deficit hyperactivity and 

impulsivity, which is the most common behavioral disorder in children. The diagnosis of ADHD 

is made from clinical form, based on diagnostic criteria established by the American Psychiatric 

Association or the World Health Organization In relation to the treatment program, three 

components are used: information and knowledge, medication and psychotherapeutic resources. 

This work had as main objective to make the literature review on the scientific production about 

the ADHD since 1980, investigating the terminologies that this disorder has received over time, 

the psychological treatment methods adopted and the epidemiology of the disorder in Brazil. The 

search terms used were attention deficit disorder; disorder, attention deficit hyperactivity disorder; 

treatment; epidemiology in Portuguese and English. For bibliographic and database Endnote 

software was used. The terms were searched in the abstract and subject matter, with the bases 

PsycINFO (APA), SciELO.org. and PePSIC (VHL). It is intended to contribute to the updating of 

the concepts of ADHD directed those interested in the disorder, as teachers, education 

professionals and researchers with access to current information, encouraging the promotion of 

activities and interventions that benefit individuals with this disorder. The difficulty in defining 

the term ADHD generating losses in understanding the relationship of the disorder to the life of 

the individual with the disease was observed. To the study, there is a need for more research on 

the subject, especially those performed in Brazil. 

 

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder; literature review; treatment. 
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 O termo TDAH, se refere ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é um 

distúrbio com bases neurológicas, com grande participação genética, que tem início na infância e 

pode persistir na vida adulta, e se caracteriza pela combinação de déficit de atenção, hiperatividade 

e impulsividade, sendo este, o transtorno comportamental mais frequente em crianças. Estima-se 

que 3 a 6% das crianças e adolescentes do Brasil e do mundo todo o apresentem, o que leva a 

prejuizos no ambito familiar, escolar e social, bem como na performance acadêmica e no 

desenvolvimento emocional e afetivo (HALPERN e ROHDE, 2004; DAMIANI, DAMIANI e 

CASELLA, 2010). Outra característica deste transtorno, é a alta coincidência com outros 

transtornos, chamada de comorbidade. Estima-se que mais de 70% das crianças com TDAH que 

buscam consultórios especializados no Brasil apresentem comorbidades (ROHDE e cols, 2004). 

Em adultos, o TDAH também pode se apresentar em grau elevado com outros transtornos 

(POLANCZYK e ROHDE, 2007). 

 O diagnóstico do TDAH é feito de forma clínica, baseado nos critérios diagnósticos 

estabelecidos pela Associação Psiquiátrica Americana ou pela Organização Mundial de Saúde. Em 

relação ao programa de tratamento, três componentes são utilizados: informação e conhecimento, 

medicação e recursos psicoterápicos. (POLANCZYK e ROHDE, 2007).  

 Com o decorrer do tempo, o TDAH tem sofrido alterações na nomenclatura e em sua 

compreensão, sendo tratado de formas diferentes em relação ao foco de sua pesquisa. Assim, se 

faz, ainda hoje, imprecindível a necessidade da atualização da comprensão e manutenção do 

TDAH. (SANTOS e VASCONCELOS, 2010).  

 Devido à alta frequência do diagnóstico de TDAH (NETO, 2010), é necessário verificar 

como tem sido a avaliação e o acompanhamento dos indivíduos diagnosticados, principalmente, 
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por ser um transtorno mais frequente em crianças, gerando assim, prejuízos no convívio familiar 

e social. Verificou-se a não consideração dos resultados adversos em relação a compreensão e 

heterogeneidade de perfis do TDAH. Neste contexto, a compreensão do TDAH se faz necessária, 

principalmente pela busca por uma definição mais moderna, de acordo com pesquisas realizadas 

a respeito da investigação de TDAH (RAYMAEKERS e cols, 2007; SCHATZ e ROSTAINS, 

2006). 

 Estudos têm demonstrado que o TDAH é fator de risco para baixo desempenho acadêmico 

crônico e para altos indíces de abandono escolar, sendo que a maioria das expulsões e suspensões 

ocorrem em crianças com TDAH, e nos adolescentes se apresenta com maior risco ao abandono 

escolar ao longo do ensino fundamental. Assim, se faz importante a atualização de informações e 

dados estatísticos para o conhecimento das consequências do TDAH no contexto acadêmico 

(LANGBERG e BECKER, 2012; LOE e FELDMAN, 2007; HINSHAW, 1992). 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

 A temática do TDAH carece de investigações a nível de contexto regional e também 

nacional, existindo poucas publicações de pesquisas a respeito deste transtorno. Assim, esta 

realidade precisa ser lembrada com a produção de pesquisa, visando promover a adequada inclusão 

destes indivíduos (SENA e SOUZA, 2008). 

 Pretende-se contribuir com a atualização dos conceitos do TDAH direcionado aos 

interessados no transtorno, como professores, profissionais da educação e pesquisadores com 

acesso a informações atualizadas, dessa forma, estimulando a promoção de atividades e em 

intervenções que beneficiem os indivíduos portadores de tal transtorno.  
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1.2.  OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral:  

- Fazer a revisão bibliográfica sobre a produção científica acerca do TDAH a partir de 1980.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

- Fazer um levantamento dos estudos epidemiológicos do TDAH no Brasil;  

- Fazer um levantamento das terminologias de classificação do TDAH do ano de 1980 até a 

atualidade;  

- Identificar os métodos de intervenção psicológica utilizados para o tratamento do TDAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1. HISTÓRICO E CONCEITOS 

  

 Halpern e Rohde (2004) argumentam que a primeira referência feita à hiperatividade e 

desatenção foi feita pelo pediatra George Still, em 1902. Desde então, a nomenclatura do TDAH 

vem sofrendo alterações. 

 O TDAH já foi conhecido por vários nomes durante o século XX, dentre os quais 

"encefalite letárgica", "dano cerebral mínimo", "disfunção cerebral mínima", "hipercinesia", 

"doença do déficit de atenção" (DDA) e "transtorno de déficit de atenção com hiperatividade" 

(TIMIMI, 2002, apud, HALPERN e ROHDE, 2004), reconhecendo-se que as alterações 

características da síndrome relacionam-se mais a disfunções em vias nervosas do que propriamente 

a lesões nas mesmas. 

As nomenclaturas referentes ao transtorno apresentam conjuntos de sintomas similares, 

que descrevem algumas características consideradas desvios da infância, alguns dos mais comuns 

são: baixo desempenho na escola, extroversão extrema, comportamentos violentos, incapacidade 

de completar tarefas, ladroagem, distúrbios nos padrões de sono, moralidade inconsistente com a 

idade e esquecimento (RAFALOVICH, 2001, apud, CAPONI e BRZOZOWISKI, 2009) 

Na versão anterior do DSM, o DSM-III (1980), este sistema de classificação rompe com a 

psiquiatria clássica, e assim, os quadros psicopatológicos passaram a ser apresentados como 

transtornos mentais que são diagnosticados a partir da presença de certos números de sintomas 

(identificados por meio de uma lista) que devem estar presentes na vida do indivíduo por 

determinado período de tempo, que dividia a doença em dois tipos: TDA com hiperatividade e 

TDA sem hiperatividade. No DSM-IV, o transtorno passou a ser denominado Transtorno de 
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Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH (PHELAN, 2005) e atualmente é uma referência 

mundial de diagnósticos dos transtornos mentais (GUARIDO, 2007 apud CAPONI, 

BRZOZOWISKI, 2009). 

 O TDAH, de acordo com o DSM-IV (1994) é caracterizado por três fatores: desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. Assim, os critérios diagnósticos para o transtorno são 

caracterizados por critério A, ou (1) ou (2), e critérios B, C, D e E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critério A ou (1) ou (2): 

(1) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram pelo período mínimo 

de 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

 Desatenção: 

(a) Frequentemente não presta atenção a detalhes ou comete erros por omissão em 

atividades escolares, de trabalho ou outras 

(b) Com frequência tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas 

(c) Com frequência parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra 

(d) Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas 

domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou 
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                              Quadro 1: Critérios para TDAH no DSM-IV 

 

 

 

Outros critérios: 

B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção causadores de 

comprometimento estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

C. Algum comprometimento causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos 

(p. ex., na escola [ou trabalho] e em casa). 

D. Deve haver clara evidências de um comprometimento clinicamente importante no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno Global do 

Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico, nem são melhor explicados 
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                               Tabela 1: Outros critérios para TDAH no DSM-IV 

 

 O transtorno pode se apresentar de três formas: TDAH, Tipo Predominantemente 

Desatento; TDAH, Tipo Predominantemente Hiperativo-Impulsivo; e TDAH, Tipo Combinado, 

uma junção dos dois primeiros tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Tabela 2: Tipos de TDAH no DSM-IV 

 

 

 Ainda, de acordo com o DSM-IV (1994), se especifica “Em Remissão Parcial” os 

indivíduos, especialmente, adultos e adolescentes, que apresentem os sintomas mas não atendem 

todos os critérios. Por fim, o TDAH Sem Outra Especificação, se denomina nos casos em que 

Codificar com base no tipo: 

314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado: se tanto o 

Critério A1 quanto o Critério A2 são satisfeitos durante os últimos 6 meses. 

314.00 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Desatento: se o Critério A1 é satisfeito, mas o Critério A2 não é satisfeito durante os últimos 

6 meses. 

314.01 Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Hiperativo-Impulsivo: se o Critério A2 é satisfeito, mas o Critério A1 não é satisfeito 

durante os últimos 6 meses.” (DSM-IV, 1994. Pg. 119) 
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existe o predomínio de sintomas de desatenção e hiperatividade-impulsividade mas não satisfazem 

os critérios para TDAH. Por exemplo: 

 

 

 

  

                           Tabela 3: TDAH Sem Outra Especificação no DSM-IV 

 

 Na Classicação Internacional de Doenças - CID 10 (1992), da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o Transtorno de Déficit da Atenção com hiperatividade é identificado como 

“Transtornos hipercinéticos”, que é um: 

 “Grupo de transtornos caracterizados por início precoce (habitualmente durante 

os cinco primeiros anos de vida), falta de perseverança nas atividades que exigem 

um envolvimento cognitivo e tendência a passar de uma atividade a outra sem 

concluir nenhuma, associados a uma atividade global desorganizada, 

incoordenada e excessiva. Os transtornos podem se acompanhar de outras 

anomalias. As crianças hipercinéticas são freqüentemente imprudentes e 

impulsivas, sujeitas a acidentes, e incorrem em problemas disciplinares mais por 

infrações não premeditadas de regras que por desafio deliberado. Suas relações 

com os adultos são freqüentemente marcadas por uma ausência de inibição social, 

com falta de cautela e reserva normais. São impopulares com as outras crianças e 

podem se tornar isoladas socialmente. Estes transtornos se acompanham 

freqüentemente de um déficit cognitivo e de um retardo específico do 

desenvolvimento da motricidade e da linguagem. As complicações secundárias 

incluem comportamento dissocial e perda de auto-estima.” (CID 10, 1992. Pg. 

370) 

1. Indivíduos cujos sintomas e comprometimentos satisfazem os critérios para o Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente Desatento, mas cuja idade 

no início do transtorno seja superior a 7 anos 

2. Indivíduos com comprometimento clinicamente importante que apresentam desatenção e 

cujo padrão sintomático não satisfaz todos os critérios para o transtorno, mas que têm um 

padrão comportamental marcado por indolência, devaneios e hipoatividade (DSM-IV, 1994. 

Pg. 119) 
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 Confrontando as informações obtidas nos manuais mais modernos de classificação 

psiquiátrica, DSM-IV e CID 10, contata-se que, embora apresentem nomenclaturas diferentes em 

relação ao transtorno, respectivamente, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e 

transtornos hipercinéticos, apresentam mais semelhanças do que diferenças nos critérios 

diagnósticos para o transtorno (SANTOS e VASCONCELOS, 2010) 

 De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), o TDAH é um transtorno de 

causa biológica, assim, independe de educação recebida ou cultura. Segundo o DSM-IV e CID-10 

(1994) o TDAH é uma doença onde ocorre disfunção cerebral mínima, mais especificamente na 

área do córtex pré-frontal onde os principais neurotransmissores (dopamina e noradrenalina) que 

passam as informações para o cérebro não conseguem ser ativados causando o principal sintoma, 

a falta de concentração. 

 Com base no DSM-IV, o transtorno é muito mais freqüente no sexo masculino do que o 

feminino ocorrendo às proporções de 2:1 a 9:1, dependendo do contexto (isto é, população geral 

ou clínicas). Também, a prevalência do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é 

estimada em 3-5% entre as crianças em idade escolar. Existem poucos dados sobre a prevalência 

na adolescência e idade adulta, diz Halpern e Rohde (2004). 

O TDAH também está associado com um alto risco de baixo desempenho escolar 

(repetência, expulsões e suspensões escolares, relações difíceis com familiares e colegas, 

desenvolvimento de ansiedade, depressão, baixa auto-estima, problemas de conduta e 

delinqüência, experimentação e abuso de drogas precoces, acidentes de carro e multas por excesso 

de velocidade assim como dificuldades de relacionamento na vida adulta, no casamento e no 

trabalho). Desta forma, entende-se que o acompanhamento psicológico/escolar/familiar dado 
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precocemente evitará prejuízos tanto na fase infantil quanto adulta (BARKLEY, 1996, apud, 

HALPERN e RODHE, 2004). 

Como as realizações escolares em geral são prejudicadas e insatisfatórias, tipicamente 

ocasionam conflitos com a família e autoridades escolares. Desta forma, é primordial pensarmos 

no TDAH no ambiente escolar. De forma que, como está no DSM-IV (1994), a insuficiente 

dedicação às tarefas que exigem esforço constante frequentemente é interpretado pelos outros 

como sinais de preguiça, um fraco senso de responsabilidade e comportamento de oposição, ou 

seja, o aluno TDAH pode por muitas vezes ser mal compreendido e julgado ocasionando uma 

imensa perda de rendimento escolar. 

Com a publicação recente pela do DSM-V (2013), o TDAH continua caracterizado pelos 

três fatores da desatenção, hiperatividade e impulsividade, e os critérios diagnósticos para TDAH 

são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critério A ou (1) ou (2): 

(1) Desatenção: seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistiram durante pelo menos 6 

meses a um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento e que 

negativamente impacta diretamente sobre as atividades sociais e acadêmicas / 

ocupacional: 

(a) Muitas vezes não dá muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido em escola, 

no trabalho, ou durante outras atividades (por exemplo, tem vista ou perde detalhes, 

trabalho é imprecisa). 

(b) Muitas vezes tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (por 

exemplo, tem dificuldade permanece focado durante as palestras, conversas, ou longa 

leitura). 

(c) Muitas vezes parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra (por exemplo, a mente 

parece em outro lugar, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia). 

(d) Muitas vezes, não segue instruções e falha em terminar a escola, tarefas, ou deveres no 

local de trabalho (por exemplo, começa tarefas, mas rapidamente perde o foco e é 
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Tabela 5: Critérios para TDAH no DSM-V 

 

Outros critérios: 

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes 

da idade de 12 anos. 

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois 

ou mais contextos (Por exemplo, em casa, na escola ou no trabalho, com amigos ou parentes, 

em outras atividades). 

D. Há uma clara evidência de que os sintomas interferem ou reduzem a qualidade do 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou de outro 

transtorno psicótico e não são melhor explicados por outro transtorno mental (por exemplo, 

transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno de 

personalidade, intoxicação por substância ou retirada). 

Quadro 2: Critérios para TDAH no DSM-V 
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                            Tabela 4: Outros critérios para TDAH no DSM-V 

 

No DSM-V (2013) o TDAH pode se apresentar também de três formas: 

 

 

 

 

 

                             Tabela 5: Tipos de TDAH no DSM-V 

 

Ainda denominado TDAH em “Remissão Parcial” no DSM-V (2013) quando todos os 

critérios foram previamente satisfeitos, porém nos últimos 6 meses não são totalmente atendidos.  

 

 

 

 

Com base no que foi pesquisado, construimos um quadro da evolução histórica dos 

conceitos de TDAH (CALIMAN, 2010): 

Ano Autor Conceito 

1798 Alexander Crichton Desatenção 

Codificar com base no tipo: 

314.01 (F90.2) Tipo Combinado: se tanto o Critério A1 (desatenção) e Critério A2 

(hiperatividade-impulsividade) sejam satisfeitos para os últimos 6 meses. 

314.00 (F90.0) Tipo Predominantemente Desatento: se o Critério A1 (desatenção) é 

satisfeito, mas o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não for cumprida nos últimos 6 

meses. 

314.01 (F90.1) Tipo Predominantemente Hiperativo-Impulsivo: se o Critério A2 

(hiperatividade-impulsividade) é satisfeito, mas o Critério A1 (desatenção) não for cumprido 

nos últimos 6 meses. 
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1844 Heinrich Hoffman Hiperatividade 

1902 George Still 
Necessidades mórbidas de 

autogratificação. 

Não citava hiperatividade e desatenção 

1935   Sequela de encefalite 

1940 

  

Dano cerebral mínimo (alteração do 

comportamento, linguagem e aprendizado 

ligado à causa orgânica imprecisa) 

1950 

  

Disfunção cerebral mínima e desordem 

orgânica do comportamento (diagnósticos 

imprecisos e abrangentes) 

1957   Síndrome do impulso hipercinético 

1960   Síndrome da criança hiperativa 

Anos 60 Leon Eisenberg Uso de estimulantes 

1980 DSM-III Transtorno de déficit de Atenção (TDA) 

1987 DSM-IIIR Conceito de TDAH 

1994 DSM-IV Atualização do conceito TDAH 

1997 Barkley 

Definiu TDAH como defeito da inibição e 

da capacidade de autocontrole, sendo um 

defeito da vontade e um déficit do 

desenvolvimento moral 

2013 DSM-V Atualização do conceito TDAH 

 

  Tabela 6: Tabela de conceitos de TDAH 

 

 

 

 

 

2.2. O AMBIENTE ESCOLAR E TDAH 
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 A escola, em virtude da própria natureza dos sintomas, é um lugar onde se evidencia os 

problemas decorrentes do Transtorno, principalmente no momento em que a criança inicia as 

atividades escolares, ocasionando dificuldades de relacionamento com os familiares, professores 

e outros colegas (DOMINGUES, ZANCANELLA e BASEGGIO, 2013). Os educadores, de forma 

geral, estão com dificuldades para atender a alunos com suspeita de TDAH, o qual é compreendido 

como um transtorno de conotação negativa em consequência da gravidade de seus sintomas. 

 De acordo com Poeta e Neto (2004), na maioria dos casos, o transtorno 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. Em outras ocasiões, os sintomas só 

são percebidos quando a criança se encontra em um ponto mais avançado do ensino fundamental, 

como terceira ou quarta série, quando o uso das funções executivas como planejamento, 

organização e persistência de foco atencional são mais necessárias (ROHDE e cols, 2004). 

 Ao se analisar os critérios diagnósticos para TDAH no DSM-IV, fica implícita a 

necessidade do envolvimento e conhecimento do transtorno por parte da escola, uma vez que 

todos, ou a maior parte destes critérios são facilmente observáveis em sala de aula uma vez que os 

mesmos acabam por prejudicar a vida escolar do aluno e seu relacionamento com outras crianças 

por não conseguir fazer coisas básicas como não terminar o dever escolar ou abster-se de participar 

de algo que exija um maior esforço mental. Assim, para classificar a criança em uma categoria 

diagnóstica, além da avaliação clínica, deve haver uma coleta de informações sobre a vida da 

criança realizada junto às pessoas de convivência, como pais e professores (LEGNANI e 

ALMEIDA, 2008). Graeff e Vaz (2008) argumentam que dentre os passos habitualmente 
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utilizados no processo de avaliação do TDAH, a coleta de informações na escola é fundamental 

para se firmar o diagnóstico. 

E, como a escola seria um lugar “de homogeneização de comportamentos, não dando muito 

espaço aos diferentes” (CAPONE e BRZOZOWSKI, 2009), o diferente seria naturalmente 

excluído ou repreendido e, como reforça Silva (2009), é importante saber lidar com tal situação 

sendo assertivo em sua colocação, dar orientações curtas e claras, etc. 

Para incluir essas crianças especiais é necessário que a comunidade escolar faça um 

investimento efetivo e sistemático para atender a todos indistintamente, conseguindo ser flexível 

em função das demandas do aluno, construindo sua inclusão no dia-a-dia (THOMPSON, 2003). 

Essa inclusão está baseada na Lei 9.394/96 que, de acordo com Thompson (2010) vem 

estabelecer as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, reforçando, nos artigos 58 e 59, a 

importância do atendimento educacional a pessoas com necessidades especiais, ministrado 

preferencialmente em escolas regulares. Estabelecendo, entre outras coisas, que sejam criados 

serviços de apoio especializado e assegurados currículos, métodos e técnicas, recursos educativos 

e organizações específicas para atender às peculiaridades dos alunos. Inclusive da capacitação de 

professores para que, usando tais instrumentos, possa ser capaz de atender estes educandos em 

classes regulares. 

Segundo a UNESCO (1994) todos os alunos, independemente de suas condições 

socioeconômicas, raciais, culturais ou de desenvolvimento, devem ser acolhidos nas escolas 

regulares, as quais precisam se adaptar para atender as suas necessidades, pois se constituem como 

os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e, como consequência, construindo 

uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos, como argumenta Rosana Glat (2007). 
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Thompson (2003) avalia ainda que para um bom desempenho dos professores, ao realizar 

o trabalho de inclusão, estes devem ter além de cursos de formação, a colaboração de outros 

profissionais para diminuir e sanar dúvidas que possam surgir. Esse trabalho em grupo servirá para 

planejar e implementar programas para uma maior diversidade de alunos. 

Gardner (1995) em sua teoria de inteligências múltiplas, defende que a escola e a 

comunidade também devem ser aliadas no processo educativo, e que o propósito fundamental da 

escola deveria ser o de desenvolver as inteligências, com a intenção de auxiliar as pessoas a 

atingirem objetivos de ocupação e passatempo adequados ao seu espectro particular de 

inteligências. Isto despertaria o sentimento de maior engajamento e competência e, por isso, se 

tornariam mais inclinadas a servirem à sociedade de uma maneira construtiva.  

 

2.3. TDAH E NEUROCIÊNCIAS 

 

 É conhecido que os sintomas de TDAH ocorrem por disfunções no funcionamento cerebral. 

Porém, as origens neurobiológicas do TDAH não se encontram totalmente esclarecidas (COELHO 

e cols, 2010). Como o TDAH hoje é reconhecido como um transtorno essencialmente cerebral, as 

neurociências tem papel importante em sua definição. Porém, a influência das neurociências no 

conceito do TDAH  pode gerar um determinismo biológico, tentando explicar um problema 

complexo apenas por algumas de suas partes, desconsiderando outros fatores, tais como sociais e 

culturais (BRZOZOWSKI e CAPONI, 2012). 

 Segundo Cortese e Castellanos (2013), o TDAH apresenta um conjunto de 

comportamentos como critérios diagnósticos, o que pode gerar controvérsias no seu diagnóstico, 

processo de tratamento e prognóstico. Assim, o estudo das Neurociências tem contribuído para a 
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realização de um diagnóstico com características mais objetivas, voltando-se para um modelo 

baseado nas causas do transtorno, bem como das características neurológicas singulares 

observadas nos indivíduos sintomáticos. 

 A neurobiologia do TDAH mostra que o transtorno, é “causado” por uma junção de 

aspectos biológicos, genéticos e cerebrais. Pesquisas neurológicas, a partir de tecnologias de 

imagem cerebral e estudos de biologia molecular constatam esses dados. Assim, é possível 

diagnosticar o TDAH por ser visível biologicamente a uma condição maligna (COUTO e cols, 

2010). 

 Atualmente, descobertas científicas mostram que existe no TDAH uma disfunção da 

neurotransmissão dopaminérgica na área frontal, regiões subcorticais e a regial límbica cerebral. 

Algumas alterações nestas regiões cerebrais ocasionam sintomas de impulsividade. Constatou-se 

que ocorre participação de sistemas noradrenérgicos nos indivíduos com TDAH (COUTO e cols, 

2010). 

 A causa do TDAH é multifatorial, sendo constituída tanto de fatores genéticos quanto 

ambientais em diferentes combinações. Se acredita que existem variantes funcionais de genes e 

uma combinação única de alelos como conferentes de susceptibilidade, ou seja, vários genes 

pequenos que quando associados tem a capacidade de conferir uma vunerabilidade para o 

desenvolvimento do quadro patológico, mas não exatamente um gene ou uma mutação específica 

em todos os casos de TDAH. Dessa forma, o gene transportador de dopamina (DAT) e o gene que 

codifica o receptor de dopamina (DRD4) aparentemente estão envolvidos na transmissão genética 

do TDAH (COELHO e cols, 2010). 

 Estudos na área das Neurociências, mostraram que os cérebros das crianças com TDAH 

são diferentes daqueles de crianças-referência utilizadas na pesquisa: 
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“Uma meta-análise mostrou que as áreas do cérebro que apresentam as maiores 

reduções de área ou de volume nos sujeitos com TDAH, quando comparados com 

sujeitos-referência, incluem algumas regiões especificamente envolvidas no 

controle e na organização dos movimentos, bem como todo o volume de 

hemisfério cerebral direito. Contudo, a maioria dos estudos era baseada na 

abordagem de uma área de interesse específica e se concentrou em poucas 

estruturas cerebrais relativamente fáceis de medir. Uma meta-análise mais 

recente6 de estudos morfométricos voxel a voxel (sem viés no plano espacial) 

revelou que somente a perda de volume do putâmen direito era significativa em 

todos os estudos, embora essa conclusão permaneça provisória em vista do número 

limitado (sete) de estudos disponíveis. Mais recentemente, foram examinados 

aspectos antes despercebidos tais como a espessura, a curvatura, a profundidade 

das circunvoluções do cérebro, e a forma das estruturas cerebrais. Foram relatados 

um padrão atípico da superfície e uma diminuição de sua extensão, assim como 

anomalias na forma de certas estruturas pouco exploradas em estudos anteriores, 

como o sistema límbico e o tálamo.” (CORTESE E CASTELLANOS, 2013) 

  

 Mesquita, Coutinho e Mattos (2009), mostram o resultado de que um grupo de portadores 

de TDAH não apresentaram um bom desempenho em tarefas que envolviam memória operacional 

auditivo-verbal, quando comparado aos não portadores. 

 

2.4. INTERVENÇÃO PSICÓLOGICA E TRATAMENTO 

 

 Dentre os meios que são geralmente utilizados no processo de avaliação do TDAH, a coleta 

de informações com os pais da criança e na escola é fundamental para se firmar o diagnóstico. 
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Assim, as entrevistas com os pais e as realizadas na escola, com os professores, são muito 

importantes. Em relação as entrevistas com os pais, Graeff e Vaz (2003) citam:  

“De acordo com Calegaro (2002), é importante que a entrevista com os pais 

abarque várias áreas: a) preocupações e queixas principais dos pais (duração, 

freqüência, início, oscilações, repercussões dos sintomas); b) dados demográficos 

sobre a criança e a família (idade, data de nascimento, parto, escola onde estuda a 

criança, nome de professores e coordenadores); c) desenvolvimento (motor, 

intelectual, acadêmico, emocional, social e da linguagem); d) história familiar 

pregressa (possíveis transtornos mentais na família, dificuldades conjugais, 

dificuldades econômicas ou profissionais, estressores psicossociais incidentes 

sobre a família); e) história escolar (pode ser revisada série por série, buscando 

verificar desempenho acadêmico e social); f) tratamentos anteriores ou suspeitas 

diagnósticas (GRAEFF e VAZ, 2003).” 

 

 De acordo com Graeff e Vaz (2003), tendo em vista os critérios do DSM-IV que apontam 

a necessidade dos sintomas estarem presentes em mais de um ambiente, a escola, como local onde 

a criança/adolescente passa boa parte de seu dia, é fonte rica de informação. 

 As entrevistas com os professores, ainda que seja uma fonte excelente de informações, nem 

sempre é possível, sendo mais comum o contato telefônico (CALEGARO, 2002). Nisto se busca 

o envio às escolas de escalas objetivas, visando avaliar as características de desetenção, 

hiperatividade e impulsividade (GRAEFF e VAZ, 2003). 

 Além das entrevistas, o uso de escalas e questionários para pais e professores é 

procedimento consagrado na literatura internacional, principalmente por terem mostrado 

sensibilidade e confiabilidade para uso profissional (BENCZIK, 2000). O uso de escalas, de testes 
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psicológicos e neuropsicológicos é opção viável, capaz de fornecer um número significativo de 

informações e auxiliar em um diagnóstico mais eficaz (GRAEFF e VAZ, 2008).  

 Quanto às escalas, segundo Graeff e Vaz (2003), as mais usadas para professores são: Child 

Behavior Checklist (CBCL), a Escala Conners (validada no Brasil por Barbosa, 1997), a SNAP-

IV e a Escala de TDAH (Benczik, 2000). Já, para os pais são utilizadas, normalmente, a versão 

para pais do CBCL, a Escala Conners (Barbosa, 1998). 

 A Child Behavior Checklist (CBCL) é uma escala de amplo espectro que cobre uma grande 

variedade de problemas, propiciando uma visão global do funcionamento da criança. O CBCL é 

composto de 138 itens: 20 destinados à avaliação da competência social e outros 118 para 

verificação de problemas de comportamento e emocionais (GRAEFF e VAZ, 2003). 

 Escala Conners funciona de forma semelhante ao CBCL, por possuir características de uma 

escala de amplo espectro, e também por abordar de forma mais minuciosa alguns sintomas 

específicos. Tanto a versão para pais como para professores está validada no Brasil por meio de 

uma pesquisa realizada no norte do país, que apontou de forma adequada as propriedades 

psicométricas da escala (BARBOSA, 1997, apud, GRAEFF e VAZ, 2003). 

 O SNAP-IV é um questionário simples, para ser entregue aos professores, que possibilita 

a listagem de uma série de comportamentos a serem avaliados de acordo com a intensidade e 

frequência (GRAEFF e VAZ, 2003). 

  

 

 Quanto aos testes psicológicos, Graeff e Vaz (2003) argumentam:  

 “Ao mesmo tempo em que não são decisivos para o diagnóstico, os testes 

psicológicos acabam sendo de grande ajuda para o profissional. Sua dificuldade 
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em serem instrumentos confiáveis para diagnóstico reside no fato de que muitas 

crianças obtêm resultados que não revelam suas dificuldades, pelo fato de o teste 

ser vivenciado como novidade ou por se beneficiarem da relação um a um com o 

aplicador (Hallowell & Ratey, 1999). Um outro aspecto que dificulta atualmente 

o uso de testes psicológicos no processo diagnóstico é que muitos deles ainda não 

estão aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), o que restringe seu 

uso quase que exclusivamente para a pesquisa (GRAEFF e VAZ, 2003).” 

 

 Os testes que são utilizados na avaliação neuropsicológica, embora demonstrem em alguns 

estudos resultados significativos na discriminação do TDAH, devem ser ponderados ante a 

entrevista clínica detalhada e outros procedimentos já mencionados, tendo em vista a discrepância 

entre os resultados encontrados nas diversas pesquisas (MATTOS e cols, 2003, apud, GRAEFF e 

VAZ, 2003). Porém, a avaliação neuropsicológica pode trazer benefícios significativos para o 

processo diagnóstico, pois permite auxiliar o clínico em três questões principais: se o diagnóstico 

de TDAH é indicado para o caso; se o diagnóstico não procede, que explicações alternativas podem 

existir para os sintomas; se o diagnóstico se justifica e existem co-morbidades associadas que 

devem ser diagnosticadas e tratadas. É comum que profissionais solicitem um exame 

neuropsicológico para consolidar ou excluir a hipótese de TDAH, assim como para obter novos 

dados que ampliem a avaliação. (GRAEFF e VAZ, 2003).  

 Mesmo que o diagnóstico já esteja confirmado, uma avaliação neuropsicológica pode 

prover dados que auxiliarão no estabelecimento de uma estratégia terapêutica adequada, mais 

abrangente e eficaz (MATTOS e cols, 2003). Amaral e Guerreiro (2001), ainda que não tenham 

encontrado diferenças entre o grupo com TDAH e o grupo-controle na bateria neuropsicológica 

que incluía instrumentos como o Winscousin, o WISC-III e CPTs, chegaram à conclusão de que a 
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avaliação neuropsicológica contribuiu de forma objetiva para o processo diagnóstico (GRAEFF e 

VAZ, 2003). 

 Ainda de acordo com Graeff e Vaz (2003), dentre os testes utilizados em avaliação 

neuropsicológica que estão disponíveis no Brasil, O WISC-III (Escala Weschler de Inteligência 

para crianças) tem se mostrado o instrumento capaz de fornecer um maior número de informações 

que podem auxiliar no diagnóstico de TDAH (ROHDE e cols, 1998). O WISC-III é capaz de 

sugerir a existência do TDAH, pois pesquisas indicam que essas crianças tendem a ter dificuldades 

nos subtestes de números, aritmética e códigos (HALLOWELL e RATEY, 1999), ne entanto é 

preciso cautela, pois os próprios resultados da escala não são suficientes para diagnosticar a 

patologia. A escala é um dos instrumentos aprovados pelo CFP (GRAEFF e VAZ, 2003).  

 A compreensão do TDAH como uma síndrome que envolve muitos aspectos do 

funcionamento do sujeito permite a integração dos achados neuropsicológicos, neurofisiológicos 

e clínicos, fornecendo um panorama mais vantajoso para um plano de tratamento (GRAEFF e 

VAZ, 2003) 

A respeito do tratamento do TDAH, Silva (2009) afirma que existe um consenso em 

comum entre os especialistas no assunto, de que é fundamental o medicamento ser combinado com 

a terapia. Em relação ao uso do remédio, este deve ser bem orientado por um profissional da área, 

uma vez que o TDAH possui vários tipos. Logo, o remédio escolhido deve ser o indicado para 

qual sintoma se quer tratar, sendo eles estimulantes, antidepressivos ou acessórios, podendo, ainda, 

ser indicada uma combinação destes para alcançar o efeito desejado. 

Em relação a medicação, uma das medicações mais conhecidas e utilizadas, segundo Silva 

(2009) é o metilfenidato, também conhecido como Ritalina, um estimulante que pode ser usado 

tanto em crianças quanto adultos, variando apenas sua dosagem. Este remédio traz como efeitos, 
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um aumento na concentração, diminuição da hiperatividade e impulsividade e reduz sintomas de 

ansiedade e sinais depressivos. 

 O metilfenidato é um estimulante do Sistema Nervoso Central e atua aumentando o nível 

de dopamina e noradrenalina nas fendas sinápticas (FRANÇA, 2012). Damiani (2010) relata que 

não há consenso em relação aos efeitos colaterais, pois mesmo quando efeitos como perda de peso 

ou baixa estatura ocorrem não são suficientes para impedir o tratamento. 

 A segunda parte do tratamento é a terapia e a mais indicada é a Terapia Cognitivo-

Comportamental - TCC. Silva (2009) diz que essa abordagem busca mudanças nos afetos e 

comportamentos através da reestruturação cognitiva e o terapeuta tem papel fundamental junto ao 

paciente planejando um conjunto de atividades para serem feitas como “tarefa de casa” criando 

uma rotina. Rohde e Halpern (2004) complementam falando que essas rotinas diárias ajudam na 

melhoria do controle emocional nos portadores desse transtorno. Eles especificam ainda que os 

pais e professores tem papel importante na terapia, pois devem estar cientes dos meios utilizados 

para reproduzirem nos respectivos ambientes, casa e escola. Para os indivíduos acometidos de 

TDAH, a terapia psicológica é fundamental na aceitação da patologia e no desenvolvimento de 

novas habilidades para reduzir os prejuízos (MESQUITA e cols, 2009). 

 Segundo Mesquita e colaboradores (2009) a TCC tem um papel fundamental na 

psicoeducação acerca do TDAH, no manejo dos sintomas e na adesão ao tratamento 

medicamentoso. A TCC no TDAH é constituída de quatro etapas: psicoeducação, avaliação das 

comorbidades, a psicoterapia em si e intervenções no ambiente. Com a psicoeducação os pacientes 

passam a reconhecer sintomas, compreendem os danos que estes causam e adquirem novas 

estratégias para o enfrentamento do transtorno. Os pacientes também aprendem a identificar as 

crenças centrais que estejam relacionadas ao desconhecimento do transtorno, como a incapacidade, 
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e passam a contestar suas crenças para adotar uma nova visão de si mesmos (MESQUITA e cols, 

2009). 

 A intervenção no ambiente implica em fazer recomendações ao paciente para que este 

encontre um equilíbrio entre liberdade e estrutura. Entende-se como estrutura o conjunto de 

controles externos com vista de reduzir os prejuízos, assim, é orientado o uso de lista de lembretes, 

anotações, quadros de avisos, cronogramas, despertador, lugares silenciosos para estudar e 

trabalhar, e a realização de intervalos com frequência (MESQUITA e cols, 2009). 

 A TCC tem o papel de ajudar o paciente a redirecionar sua atenção, reestruturar suas 

crenças de maneiras mais adaptativas, alterar o modo como se sente, modificar seus 

comportamentos e auxiliar nas habilidades sociais. Os indivíduos acometidos de TDAH aprendem 

estratégias de resolução de problemas, automonitoria, manejo de tempo, técnicas de organização 

e controle de emoções, como raiva e agressividade (MESQUITA e cols, 2009). 

 

2.5. TDAH E TRANSTORNOS ASSOCIADOS  

 

 O TDAH possui um alto índice de comorbidade, em aproximadamente 50% dos casos, 

sendo necessária uma maior atenção em relação ao diagnóstico diferencial e o tratamento 

(SANTOS E VASCONCELOS, 2010). 

 A comorbidade modifica significativamente o prognóstico do TDAH assim como a 

estratégia terapêutica a ser elaborada. Barkley cita as seguintes taxas de comorbidade com TDAH: 

de 10 a 40% para transtornos ansiosos, de 9 a 32% para depressão, de 20 a 67% para transtorno 

desafiador de oposição e 20 a 56% para transtorno de conduta (SOUZA e cols, 2001) 



30 
 

 O DSM IV (1994) também evidencia a grande proporção de indivíduos acometidos por 

TDAH, quase metade, que possuem Transtorno Desafiador de Oposição ou de Conduta. Não só o 

Transtorno de Conduta, mas também outros Transtornos do Comportamento Dirruptivo, como o 

Transtorno Desafiador de Oposição, têm altas taxas de concordância com TDAH quando 

comparado a outros transtornos. Outros transtornos associados são: Transtornos do Humor, 

Transtornos da Ansiedade, Transtorno de Tourette, Transtornos da Aprendizagem e Transtornos 

de Comunicação. Muitas vezes o TDAH precede o ínicio do Transtorno de Tourette, quando os 

dois coexistem (DSM IV, 1994). 

 Os transtornos mais encontrados em comorbidade nos casos de TDAH com hiperatividade, 

de forma evidente, são os transtornos ansiosos e os transtornos disrruptivos do comportamento, 

que são o Transtorno Desafiador ou de Conduta, de acordo com vários autores segundo Souza e 

cols. (2001). Souza também argumenta que a presença de comorbidade, por ser significativa no 

TDAH, sugere a necessidade de entrevistas diagnósticas que abordem outros sintomas psíquicos e 

comportamentais do que os exclusivos relacionados ao transtorno. 

 Os estudos de Reinhardt e Reinhardt (2013) mostram a importância de se identificarem 

comorbidades e situações de risco que estão mais associadas ao TDAH para assim possibilitar um 

tratamento mais adequado para o transtorno.  

 

 

3. METODOLOGIA 
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 Foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva, que segundo Campos (2003), é conhecer 

e interpretar a realidade sem nela interferir. Empregou-se os procedimentos de forma bibliográfica, 

que consistiram em utilizar como base toda a bibliografia científica já publicada sobre um assunto 

específico, permitindo que o pesquisador conheça e defina conceitos ainda não consolidados.  

 Quanto à abordagem do problema, tratou-se de uma pesquisa qualitativa, que segundo 

Campos (2003) “(...) é aquela que prevê a mensuração das variáreis pré-determinadas, buscando 

verificar e explicar sua existência, relação ou influência sobre outra variável”. (p. 55).  

 

3.1. MATERIAIS 

 A revisão bibliográfica foi efetuada através dos mecanismos de busca disponíveis para 

realização de pesquisa em diversas bases de dados científicos existentes. Para o levantamento 

bibliográfico e banco de dados, foi utilizado o software Endnote. Para a análise de dados, foi 

utilizado o software Microsoft Excel 2010.  

 

3.2. PROCEDIMENTOS  

 O Portal Periódicos CAPES foi escolhido para a pesquisa do presente estudo. O filtro 

utilizado foi a área de conhecimento, restringindo-se às bases de Ciências Humanas, e as bases de 

dados selecionadas para a busca foram PsycINFO (APA), SciELO.org. e PePSIC (BVS). Os 

termos de busca utilizados foram: transtorno de déficit de atenção; transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade; tratamento; epidemiologia; attention deficit disorder; attention deficit 

hyperactivity disorder; treatment; epidemiology. Os campos de busca foram: abstract; assunto. 

Tanto os termos de busca quando os campos de busca foram pesquisados em português e em inglês. 
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A bibliografia encontrada foi classificada de acordo com o ano de publicação, método de 

intervenção psicológica e terminologia de classificação do transtorno. 

 A pesquisa compreende-se em cinco fases: coleta e localização de informações, leitura e 

organização do material coletado, fichamento das informações, seleção do material pesquisado, 

reflexão e planejamento do trabalho escrito, redação das partes, análise crítica e redação final, 

referências e divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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 Realizou-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico de artigos científicos sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), e buscou-se a atualização de conceitos 

referentes ao transtorno. Para tanto, foi importante contextualizar dados históricos do transtorno, 

até os encontrados na classificação segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-V) e a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados a Saúde (CID 10). No DSM-IV, o TDAH tem como  características diagnósticas a 

impulsividade, hiperatividade e desatenção, o que continua no DSM-V. No CID 10, o TDAH é 

denominado de Transtornos hipercinéticos, e apresentam mais semelhanças do que divergências 

em relação aos conceitos referendados no DSM-IV. Com o DSM-V o termo TDAH foi pouco 

modificado em relação ao encontrado no DSM-IV, porém, atualizado. 

 Através do quadro de conceitos, construído a partir da investigação dos termos utilizados 

para TDAH ao longo dos tempos, pode-se observar que o conceito continua a ser modificado nos 

dias de hoje, sendo atual a sua discussão, o que expõe a dificuldade em relação a definição do 

transtorno. 

 Verificou-se que a escola, em virtude da própria natureza dos sintomas, é um lugar onde 

se evidencia os problemas decorrentes do Transtorno, principalmente no momento em que a 

criança inicia as atividades escolares, ocasionando  dificuldades de relacionamento com os 

familiares, professores e outros colegas.  

 Alguns autores (CORTESE E CASTELLANOS, 2010) argumentam que o TDAH, por 

apresentar um conjunto de comportamentos como critérios diagnósticos, o que pode gerar 

controvérsias no seu diagnóstico, processo de tratamento e prognóstico. Assim, os estudos das 

Neurociências têm contribuido para a realização de um diagnóstico com características mais 
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objetivas, voltando-se para um modelo baseado nas causas do transtorno, bem como das 

características neurológicas singulares observadas nos indivíduos sintomáticos. 

 Os tratamentos mais adotados pelos profissionais da área de saúde foram a psicoterapia e 

a medicação neurológica e psiquiátrica (metilfenidato, mais conhecido como ritalina), sendo que 

a psicoterapia indicada com maior eficácia é na abordagem psicológica da Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC). O uso de escalas, de testes psicológicos e neuropsicológicos é opção 

viável, capaz de fornecer um número significativo de informações e auxiliar em um diagnóstico 

mais eficaz. 

 Foi constatado também um alto índice de comorbidade no TDAH, mostrando assim, a 

importância de um diagnóstico adequado para um tratamento eficaz.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 O TDAH é um conceito que tem se modificado ao longo dos anos, evidenciando assim a 

dificuldade em encontrar uma definição, resultando em deficiências na forma de lidar com os 

indivíduos portadores do transtorno nos âmbitos da Escola, Família e na melhor proposta de 

tratamento para a melhora dos sintomas. 

 Com a metodologia utilizada, os objetivos deste estudo foram atingidos, porém, é 

necessária a continuação da investigação do TDAH e a compreensão das consequências do 

transtorno para a vida da pessoa acometida por conta dos prejuízos verificados nas pesquisas 

realizadas.  

O trabalho contribuiu para proporcionar a atualização do conceito de TDAH e também 

estimular a realização de mais pesquisas sobre a temática, em vista de que poucos estudos foram 

encontrados, especialmente, as desenvolvidas no Brasil. 
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