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RESUMO -  

O TDAH - Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma síndrome  considerada pela 
medicina como um dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, caracterizada pela desatenção, 
hiperatividade e impulsividade. O presente artigo, a partir da pesquisa bibliográfica, procura abordar 
os aspectos clínicos e comportamentais deste transtorno, sintomas, diagnóstico, causas e tratamento, 
bem como a importância de conhecer e compreender o distúrbio, antes tratado apenas como mau 
comportamento, agitação e que hoje tem tido destaque devido ao grande número de crianças, em 
idade escolar, diagnosticada com o transtorno. O presente trabalho, ainda, busca verificar a influência 
que o transtorno pode trazer no desempenho escolar dos portadores do transtorno. 

 

Palavras-chave: Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Aspectos Clínicos e 
Comportamentais. Desempenho Escolar. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem o escopo de investigar e refletir sobre os diversos aspectos do 

Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que de acordo com um artigo 

recente publicado, na Associação Brasileira do Déficit de Atenção e o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM- V,  atinge cerca de 5% das 

crianças, podendo, em muitos casos, cerca de 2,5%, os sintomas persistirem até a 

idade adulta.  

Muito embora o TDAH não esteja listado entre os Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) também é uma condição que compromete o 

desenvolvimento cognitivo infantil, podendo acarretar prejuízos para a vida adulta, 



3 

 

 

senão vejamos (DSM-V, 2014, p.63): O TDAH está associado a desempenho 

escolar e sucesso acadêmico reduzidos, rejeição social e, nos adultos, a piores 

desempenhos, sucesso e assiduidade no campo profissional e a maior probabilidade 

de desemprego, além de altos níveis de conflito interpessoal.  Crianças com TDAH 

apresentam uma probabilidade significativamente maior do que seus pares para 

desenvolver transtorno de conduta na adolescência e transtorno de personalidade 

antissocial na idade adulta, aumentando, assim a probabilidade de transtornos por 

uso de substância e prisão. 

Assim, tendo em vista que o transtorno pode acarretar dificuldade no 

desenvolvimento acadêmico e ainda pode vir acompanhado de dificuldades de 

relacionamento e distúrbios comportamentais, entre outros problemas, necessário se 

faz ter conhecimento sobre o  transtorno. 

Sabe se que o TDAH na escola, torna-se não apenas uma barreira para que o 

aluno aprenda, mas na mesma intensidade um obstáculo para que o educador 

atinga os objetivos em sala de aula, e ainda para os colegas de sala de aula, 

conforme afirma DUPAUL (2007, p.4): Crianças com TDAH com frequência 

perturbam as atividades em sala de aula e, portanto, atrapalham a aprendizagem 

dos colegas... A qualidade dos traballhos em sala de aula e em casa também podem 

ser afetada negativamente devido a um estilo de resposta impulsivo e descuidado 

nessas tarefas. 

Pretende-se, assim, com este artigo, trazer de forma objetiva aspectos 

clínicos do transtorno embasados no DSM-V e seus reflexos no processo de ensino-

aprendizagem tendo por base literaturas específicas sobre TDAH e desenvolvimento 

escolar. 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

Os chamados Transtornos do Neurodesenvolvimento, são aqueles que 

ocorrem na primeira fase do desenvolvimento infantil, alguns deles serão apenas 

observados na fase de escolarização, como o caso do TDAH. 

O TDAH é um transtorno neurobiológico e além das características 

associadas ao próprio nome do transtorno, desatenção, hiperatividade e 

impulsividade, estão também presentes a dificuldade de relacionamento e problemas 
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comportamentais, que afetam a vida, tanto da pessoa com o transtorno quanto da 

família e das pessoas ao redor, afetando também o desempenho escolar. 

A criança antes considerada como agitada, irriquieta, birrenta, mau 

comportada, ao ser inserida em ambientes sociais, começa a demostrar maior 

irritabilidade, impaciência, inadequação, não consegue seguir ordens, não consegue 

esperar a vez para falar, ou mesmo realizar atividades corriqueiras, não 

conseguindo, assim, seguir regras de comportamento exigidas pela sociedade, 

demonstrando a existência de um problema a ser investigado. 

De forma simples e didática, SENA & NETO (2007, p. 21 e 22) descrevem o 

TDAH como: A dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em 

atividades escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas; parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra; não seguir 

instruções e não terminar tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais; 

dificuldade em organizar tarefas e atividades; evitar, ou relutar, em envolver-se em 

tarefas que exijam esforço mental constante; perder coisas necessárias para tarefas 

ou atividades; e ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa e apresentar 

esquecimentos em atividades diárias.... Agitar as mãos ou os pés ou se remexer na 

cadeira; abandonar sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas 

quais isto é inapropriado; pela dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente 

em atividades de lazer; estar frequentemente “a mil” ou muitas vezes agir como se 

estivesse “a todo vapor”, e falar em demasia. Os sintomas de impulsividade são: 

frequentemente dar respostas precipitadas antes das perguntas terem sido 

concluídas. Com frequência ter dificuldade em esperar a sua vez; e frequentemente 

interromper ou se meter em assuntos de outros.  

Por isso, torna-se necessária o correto entendimento sobre o transtorno, 

correto diagnóstico e assim, uma intervenção adequada. 

 

2.1 - DIAGNÓSTICO 

De acordo com o DSM-V, faz se necessário observar alguns critérios para o 

diagnóstico do TDAH, não apenas a agitação ou falta de atenção. 
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O diagnóstico do TDAH ocorre com a análise clínica, que pode ser realizada 

por diferentes profissionais, como médicos (pediatras ou neurologistas) por 

psicológos ou ainda, psicopedagogos.  

O método utilizado é o da anamnese e uso questionários de entrevista com a 

criança, com os pais e coleta de informações na escola, para identificação dos 

sintomas.  

De acordo com  PHELAN (2005, p.80) o diágnóstico deve ser um processo: O 

resultado é que o processo de diagnóstico precisa envolver muita coleta de 

informações com outras fontes, além da própria criança. Essa deve ser ouvida, é 

claro, mas, basicamente, o que é necessário são informações detalhadas sobre a 

escola, a casa e a conduta social da criança.... As informações sobre a criança 

devem ser colhidas de múltiplas fontes... 

Assim, por não existir um teste psicológico específico para o diagnóstico do 

distúrbio, por não existir também nenhum exame físico ou neurológico, o diagnóstico 

deve ser entendido como um conjunto a ser analisado.  

Os sintomas a serem considerados no TDAH, de acordo com o DSM-V são: 

desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfiram no funcionamento e no 

desenvolvimento e esses sintomas devem seguir certos padrões, a seguir 

especificados. 

O padrão de desatenção, a ser considerando como sintoma do TDAH, em 

crianças, deve apresentar seis dos nove sintomas descritos abaixo e em 

adolescentes e adultos o número é cinco dos nove, quais sejam:  

1. Desatenção com detalhes, ou cometer erros por descuido ou imprecisão 

nas tarefas solicitadas. 

2. Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas.  

Dificuldade em manter o foco durante as aulas, ou atividades prolongadas. 

3. Com frequência parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra 

diretamente. 

4. Impossibilidade de seguir instruções até o fim e não consegue terminar 

trabalhos escolares, ou tarefas no local do trabalho, por mudar o foco diversas vezes 

durante a execução. 
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5. Dificuldade em organizar tarefas e atividades, dificuldade em manter 

materiais e objetos pessoais em ordem. 

6. Frequentemente evita ou não aceita envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental prolongado. 

7. Perde, com frequência, objetos necessários para a realização de tarefas ou 

atividades solicitadas. 

8. É facilmente distraído por estímulos externos, ou até mesmos pelos  

próprios pensamentos. 

9. Frequentemente esquece atividades cotidianas.  

Em relação aos sintomas de Hiperatividade e impulsividade, também há que 

se observar a permanência dos sintomas por mais de seis meses e ainda em 

crianças, apresentar seis ou mais dos nove sintomas e nos adolescentes ou adultos 

apresentar pelo menos cinco dos sintomas a seguir descritos: 

1. Com frequência remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na 

cadeira. 

2. Levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça 

sentado. 

3. Corre e sobe nas coisas em situações inapropriadas, com frequência. 

4. Não é capaz de brincar ou envolver-se em atividades de lazer calmamente. 

5. Com frequência não consegue ou sente-se desconfortável em ficar parado 

por muito tempo. 

6. Frequentemente fala demais. 

7. Não consegue aguardar a vez para falar, dificuldade em esperar. 

8. Acaba interrompendo ou se intromentendo em conversas. 

Há que se ressaltar que os sintomas tanto de desatenção quanto de 

hiperatividade-impulsidade apresentam-se antes dos doze anos idade e que os 

sintomas apresentandos estão presentes em dois ou mais ambientes diferentes do 

convívio habitual. 
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As pessoas com TDAH, podem ainda apresentar comorbidades, ou seja, 

outras patologias que incidam sobre o mesmo paciente com o TDAH e ainda, tal 

paciente pode ser portador de mais de uma comorbidade e em níveis váriados. 

O DSM-V faz a descrição das possíveis patalogias que o indivíduo com TDAH 

pode vir a apresentar de forma comorbida: Transtorno de oposição desafiante; 

Transtorno explosivo intermitente; Outros transtornos do neurodesenvolvimento 

como a atividade motora aumentada, comportamento repetitivo, inquietude, agitação 

generalizada e ainda movimento estereotipado de alguns casos de transtorno do 

espectro autista; Transtorno específico da aprendizagem; Deficiência intelectual; 

Transtorno do espectro autista; Transtorno de apego reativo; Transtorno de 

ansiedade; Transtornos depressivos; Transtorno bipolar; Transtorno disrupitivo de 

desregulação do humor; Transtorno por uso de substância; Transtorno da 

personalidade; Transtornos psicóticos e Transtornos neurocognitivos. 

De acordo com a ABDA – Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 70% 

das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade e pelo menos 10% 

apresentam três ou mais comorbidades. E registra que a desordem mais comum 

associada ao TDAH é o Transtorno de oposição desafiante, que abrange cerca de 

1/3 da população de TDAH. 

Em relação ao gênero, o DSM-V sustenta que na população em geral, o 

TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no feminino, com uma proporção 

de cerca de 2:1 nas crianças e de 1,6:1 nos adultos. 

PHELAN (2005), nos ensina que existem diferentes graus de intensidade do 

transtorno, que são: o Tipo Combinado (desatenção com hiperatividade) é o mais 

grave, caracterizado por apresentar mais de 6 sintomas de desatenção e mais de 6 

características do tipo hiperativo/impulsivo; enquanto o Tipo Desatento, menos 

grave, apresenta pelo menos 6 sintomas de desatenção, sendo considerada a forma 

mais leve e o Tipo Hiperativo/Impulsivo, que requer a presença de 6 ou mais 

características do sintoma de  Hiperatividade e Impulsividade. 

Até mesmo os casos leves podem apresentar comorbidades, e mesmo sendo 

considerado leve merece importância no que diz respeito ao tratamento para melhor 

qualidade de vida da pessoa portadora do transtorno. 
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2.2 - CAUSAS DO TDAH 

Entre os fatores a serem analisados para estabelecimento das causas do 

TDAH, devemos destacar os fatores ambientais: baixo peso ao nascer, tabagismo 

ou álcool durante a gestação, infecções como a encefalite, e ainda, há de se 

considerar fatores de risco, fatores ambientais e até mesmos genéticos e 

fisiológicos. 

De acordo, tanto com o DSM-V quanto os estudos de Barkley (BARKLEY, 

2002), pais que apresentam TDAH são mais propensos a terem filhos com o mesmo 

transtorno, por isso a investigação genética sugere a existência de causas 

hereditárias. 

De acordo com o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, uma das causas do 

TDAH é de base fisiológica, associada a “uma disfunção em áreas do córtex 

cerebral, conhecida como Lobo Pré-Frotal.”, que aponta o mau funcionamento, 

hipofunção/hipoativação do córtex pré-frontal como responsável pela dificuldade de 

concentração, hiperatividade e impulsividade. 

Embora muitos fatores estejam associados a causa do Transtorno, ainda não 

existe comprovação científica específica que determine a causa exata. 

 

2.3- TRATAMENTO DE TDAH 

 O Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade, apesar de não ter cura, 

tem tratamento. 

 Por ser um transtorno de ordem neurobiológica e comportamental o 

tratamento deve ser de forma multidisciplinar, ou multimodal, como afirma a ABDA – 

Associação Brasileira de Déficit de Atenção, através da intervenção de vários 

profissionais como, psicólogos, psicopedagogos, pediatras, professores, podendo, 

também, recorrer ao uso de medicamentos. 

 De acordo com PHELAN (2005), deve-se usar a “Administração de 

Comportamento” tanto na fase de 2 a 12 anos, auxiliando a criança a ter 

autocontrole, aumento da auto-estima e no controle da agressividade; quanto na 

fase da adolescência, neste caso o foco maior está nos pais que precisam saber o 



9 

 

 

ponto de maturidade já adquirido por seu filho e auxiliá-lo em questões emocionais e 

relacionais próprias da idade. 

 Outro método citado por PHELAN (2005, p. 169) é o Treinamento de 

Autocontrole e Habilidades Sociais, para ele esse treinamento: “Significaria fazer 

com que as crianças repetisse exercícios de diferentes tipos que as ajudariam a 

aprender novas habilidades.”  

 O tratamento através de medicamentos também é defendido, o mais 

estudado para o transtorno é o uso de psicotrópicos, especificamente os 

psicoestimulantes, o mais comum receitado é o Metilfenidato, produzido por mais de 

uma indústria farmacêutica. Este medicamento tem a função de potencializar o 

funcionamento do cérebro, pois atua sobre o neurotransmissor dopamina, desta 

forma consegue aumentar a concentração, a memória operacional e a velocidade 

mental, bem como, aumenta a capacidade de sustentar o esforço mental por mais 

tempo pois atua sobre atividades até o final. O efeito sobre a hiperativadade também 

ocorre por estimular áreas do cérebros que comandam a inibição da motricidade 

ajudando a promover a melhor organização das ideias. 

 De acordo com FABRIS (2008) & DUPAUL (2007) e os estudos de RODHE; 

BENCZIK (1999) o uso de medicamentos em crianças e adolescentes 

diagnosticadas com o transtorno, apresentam melhoras dos sintomas, tanto de 

desatenção, da hiperatividade e até mesmo da impulsividade no ambiente escolar e 

na vida social. 

Levando FABRIS (2008, p.57)  a afirmar que: Nós já temos uma experiência 

grande e sedimentada com esses casos e podemos afirmar que todos os pacientes 

apresentam benefícios com o tratamento, variando, somente, o percentual de 

melhoria.  Há pacientes que melhoram numa faixa estimada entre 25-75% e outros 

acima dos 75%.  Devemos ressaltar que uma melhora, ainda que pequena, é 

representativa e muito importante para o paciente, seja sob aspecto social, familiar, 

escolar ou emocional. 

Assim, além do correto diagnóstico é importante defenir o melhor tratamento 

de acordo com os sintomas apresentados, a idade e a resposta ao tipo de 

tratamento. 
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2.4- TDAH  E DESEMPENHO ESCOLAR 

 O TDAH pode afetar o desenvolvimento acadêmico de diversas formas, pela 

tendência a distração, impulsividade, hiperatividade, dificuldade em seguir regras, 

desorganização e pelos problemas comportamentais anti-sociais. 

 A desatenção na escola se apresenta não somente em dificuldade de 

concentração, mas na facilidade que a criança possui em se distrair com qualquer 

coisa, com outra criança, com barulho externo, tirando o foco do que está sendo 

ensinado em aula.  

Segundo, PHELAN (2005, p.19 e 20), as distrações podem ocorrer de várias 

tipos: visuais, auditivas, somáticas e de fantasia.  Distrações visuais são coisas 

dentro do campo de visão da criança que atraem sua atenção, desviando-a do 

trabalho ou da tarefa. ... Distrações auditivas são sons que a criança ouve que a 

incomodam.  Podem ser sons claros e altos ou sons mais baixos, como o tiquetaque 

de um relógio, .... Distrações somáticas são sensações corporais que desviam a 

atenção da criança. Já vimos várias crianças reclamarem que mal podem aguentar 

quando a costura de suas meias não está no lugar certo... Distrações de fantasia 

são pensamentos ou imagens que passam pela mente da criança e que a atraem 

mais do que as tarefas escolares. 

 De acordo com FABRIS (2008), crianças com TDAH, devido a baixa 

capacidade de atenção apresentam alterações na memória de curto período, 

esquecendo se sempre o que foi pedido ou que era para fazer na seguinte tarefa, 

afetando assim o bom andamento das tarefas solicitadas em sala de aula. 

 Já a impulsividade e impaciência comprometem não só particularmente o 

aluno e sim o educador e os outros alunos, pois além de agir sem pensar, as 

crianças são incapazes de esperar a vez para responder o que é perguntado pela 

professora ou responde fora de hora, não lembra-se que precisa levantar a mão 

para falar, devido ao agir sem pensar. 

 A impaciência em não esperar a vez, ou querer ser a primeira da fila, ou 

primeira em receber algum material torna a convivência difícil e além disso quando a 

criança se vê diante de uma situação em que terá que esperar, gostando ou não, ela 

pode tornar-se agressiva, podendo gritar e empurrar os colegas. 
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 A impaciência também pode se refletir na realização das tarefas, pois a 

criança quer terminar logo, mudar logo de assunto, comprometendo a execução da 

tarefa solicitada ou até mesmo caligrafia.  

Já a hiperatividade, que pode se manifestar de forma diferente nas crianças, 

de forma mais brandas em algumas, porém em outras de forma acentuada, 

manifesta-se com a inquietação motora excessiva e agressiva; para as crianças que 

possuem a característica, impossível é ficar parada, e torna-se uma verdadeira 

tortura ficar sentada na sala de aula sem mexer-se constantemente, levantando, 

querendo ir ao banheiro, apontar o lápis, entre outras diversas formas que ela 

encontrará para aliviar o tormento de ficar quieta.  

 A desobediência tanto em casa quanto no ambiente escolar também traz 

sérios problemas disciplinares, pois a dificuldade em seguir regras, num ambiente 

cercado por acordos bilaterais e regras unilaterais, torna a criança com TDAH uma 

criança incompreendida do ponto de vista dela e indisciplinada do ponto de vista dos 

pais e professores, criando conflitos frequentes na escola. 

 A constante desorganização também traz prejuízos acadêmicos para a 

criança com TDAH, pois ela além de esquecer o material necessário para o dia, 

esquece o que tinha de tarefa para fazer, pode também perder prazos e os próprios 

trabalhos que já realizou por puro esquecimento, muitas vezes não lembram onde 

deixou o livro e a avaliação fica prejudicada pela falta do material, desta forma além 

de não saber organizar o material, não consegue organizar o tempo e 

consequentemente não consegue cumprir com seus prazos ou estudar o tempo 

necessário para a prova ou atividade proposta pelo professor. 

 Os problemas sociais de relacionamento com os colegas de escola são uma 

constante em crianças com TDAH, pelo conjunto de não respeitar regras,  

impulsividade, impaciência, intolerância e a frustação, resultando em comportamento 

agressivo, todos estes aspectos do transtorno tornam difícil a convivência escolar e 

essas crianças acabam isoladas, ignoradas, rejeitadas, e assim diminuindo mais o 

desempenho escolar pelo desestímulo em estar na escola, estar com os colegas, 

trazendo reflexos para a vida adulta, como bem diz PHELAN (2005, p.29): 

Infelizmente, os problemas interpessoais são bem difíceis de mudar, em especial a 

má reputação da criança rejeitada. Essa realidade é especialmente 
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desencorajadoura, uma vez que um dos mais fortes indicadores de sucesso na vida 

adulta são as habilidades sociais. 

 Para auxiliar o professor em sala de aula, a incluir o aluno com TDAH, foi 

lançada uma cartilha – Cartilha da Inclusão Escolar, pela ABDA – Associação 

Brasileira de Déficit de Atenção em conjunto com outros orgãos como a Academia 

Brasileira de Neurologia e outros, que nas páginas 23 a 25, destaca atitudes simples 

como a acomodação do aluno na sala de aula, orientações básicas a serem dadas 

ao aluno para ajudá-lo a melhor organizar-se, ainda como o professor deve conduzir 

as atividades em sala e as tarefas de casa, até mesmo como se conduzir a este 

aluno.  Orientações simples que podem ajudar o professor e o aluno. 

  

3. CONCLUSÃO 

Através do estudo e pesquisa sobre o TDAH – Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, foi possível entender que muito embora a dificuldade de 

aprendizado não seja condição característica do transtorno, a desatenção e a 

agitação excessiva de uma criança, é um problema para o desenvolvimento 

intelectual e social da criança com o transtorno. 

A presença da desatenção torna o rendimento escolar menor, pois a criança  

não é capaz de permanecer com o foco no que é ensinado e nem tampouco ter 

atenção para a realização do que é proposto em sala de aula e até mesmo nas 

lições de casa. Assim, por mais competente que o professor seja em sua missão de 

ensinar, mesmo que o ambiente seja adequado, mesmo existindo toda a extrutura 

material, a menor distração pode comprometer o ensino ministrada ao aluno com o 

transtorno. 

Com relação a hiperatividade, a criança não consegue permanecer no lugar 

que lhe é determinado por tempo suficiente para a execução das atividades, 

deixando as atividades incompletas ou até mesmo não as fazendo, prejudicando a 

apreensão do que foi ensinado.  

A impulsividade também traz um aspecto negativo no ambiente escolar, 

principalmente no que diz respeito a sociabilização da criança com os educadores e 

outras crianças, devido a impaciência em aguardar a vez de agir e ou falar e a 
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impossibilidade que o transtorno traz da criança conseguir pensar antes de agir e 

não o contrário, típico da impulsividade. 

É inegável que o TDAH traz prejuízos, significativos para a criança no 

desempenho escolar. 

 Diante disso, é mister que todo o profissional da educação tenha 

conhecimento sobre o TDAH, para da melhor forma possível saber agir em sala de 

aula, e nos diversos ambientes escolares de forma que haja o menor 

comprometimento no desenvolvimento cognitivo desta criança e de forma que os 

outros indivíduos envolvidos, inclusive os colegas, consigam superar o transtorno e 

obter a aprendizagem necessária. 
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