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A AVALIAÇÃO CLINICA DO PACIENTE COM HIPERATIVIDADE E OU DÉFICIT 

DE ATENÇÃO: MITOS E VERDADES 

 

Clayton Augusto Fontana Izoton 1 

 

RESUMO - O transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade é um tema 
bastante debatido nos dias de hoje. Fica explícito que é comum, no âmbito da 
psicologia clínica, ouvir-se queixa de pacientes que apresentam inquietude, 
desatenção, irritabilidade, agitação, entre outros comportamentos, pois, 
desestabilizam o ambiente de aprendizado. O TDAH surge com maior constância na 
primeira infância, por volta dos três anos de idade, principalmente no sexo masculino 
Caso não for bem tratada pode afetar até a vida adulta. É de suma importância 
realizar mais estudos a fim de esclarecer questões ainda existentes sobre o 
problema e difundir conhecimentos básicos para a população que, na grande 
maioria das vezes, não aceitam o TDAH como uma doença e acabam rotulando as 
crianças como preguiçosas, desatentas, impulsivas, distraídas mal educadas e 
inquietas em qualquer ambiente ou situação. A fim de esclarecer os tipos de 
avaliação, mitos e verdades sobre o TDAH realizou-se uma pesquisa bibliográfica. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Mitos. Verdades. Hiperatividade e/ou Déficit de 
Atenção. 
 

ABSTRACT - Attention Deficit Disorder and / or Hyperactivity Disorder is a much 
debated topic these days. It is explicit that it is common in clinical psychology to hear 
complaints of patients who present restlessness, inattention, irritability, agitation, 
among other behaviors, as they destabilize the learning environment. ADHD appears 
with greater constancy in early childhood, around the age of three years, mainly in 
the male case. If not well treated can affect until the adult life. It is of paramount 
importance to carry out further studies to clarify still-existing issues about the problem 
and to disseminate basic knowledge to the population, which for the most part do not 
accept ADHD as an illness and end up labeling children as lazy, inattentive, 
impulsive, distracted, impelling, uneducated and restless in any environment or 
situation. In order to clarify the types of evaluation, myths and truths about ADHD a 
bibliographical research was carried out. 

 
Keywords: Evaluation. Myths. Truths. Hyperactivity and / or Attention Deficit 
. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Segundo a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção) o TDAH 

(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é um distúrbio 

neuropsiquiátrico mais conhecido na infância. 

A hiperatividade constitui uma ampliação da agilidade motora, fazendo com 

que o individuo esteja sempre em movimento, não conseguindo centrar-se nas 

atividades propostas. 

É de suma importância saber trabalhar com os pacientes com TDAH tendo 

um olhar mais amplo e compreender que esse transtorno está adjunto a outros 

problemas de aprendizagem. 

Através de muitos estudos e pesquisas foram descobertas novas formas 

para o tratamento desse transtorno como medicamentos e acompanhamentos por 

profissionais especializados todos engajados em soluções e respostas para o 

tratamento do TDAH. 

Pacientes com TDAH não diagnosticadas são rotuladas como “rebelde”, 

“impulsiva”, “mal-educada”, “sem limite”, “avoada”, “descuidada”, “preguiçosa”, 

“vagarosa”, “lenta”, “relapsa”, onde na verdade elas possuem um funcionamento 

cerebral diferente no qual agem de tal maneira, portanto, é necessário rever as 

maneiras de avaliar essas crianças, valorizando o todo. 

O psicólogo deve buscar conhecer a realidade deste indivíduo, para assim 

poder ajudá-la a ultrapassar a barreira do preconceito imposta de que as crianças 

com TDAH não conseguem aprender, motivando-as para o ensino-aprendizagem 

de maneiras diferenciadas. 

A partir do momento em que a criança é diagnosticada com o TDAH a 

família é orientada ao tratamento, tanto dentro do ambiente familiar quanto em sua 

vida social. 

Sendo assim, o paciente aprende a lidar com seus limites e as alusões que 

encontra no seu cotidiano, obtendo uma vida “normal” como a de outras crianças de 

sua faixa etária. 

Portanto questiona-se: como o paciente com hiperatividade e/ou déficit de 

atenção deve ser diagnosticado? Que métodos podem ser utilizados para identificar 

a hiperatividade e/ou déficit de atenção? Quais são os mitos e verdades 

relacionados à avaliação do paciente com hiperatividade e/ou déficit de atenção? 
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 Para responder tais questionamentos, têm-se como objetivos compreender o 

processo avaliativo das pessoas com hiperatividade e/ou déficit de atenção; 

descrever as diferentes formas de avaliar a hiperatividade e/ou déficit de atenção; 

identificar o aluno com hiperatividade e/ou déficit de atenção; e discutir os mitos e 

verdades relacionados à avaliação do educando com hiperatividade e/ou déficit de 

atenção. 

Segundo Goldenberg (1997, p.34) a pesquisa bibliográfica não se preocupa 

com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização e suas literaturas. Será 

realizada então uma pesquisa bibliográfica para se aprofundar no tema. 

 

 
2 -  TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
 

Na leitura que se segue a partir daqui ter-se-á uma ampla reflexão sobre o 

que envolve o TDAH. Essa sigla, atualmente, está bastante familiarizada na 

sociedade, principalmente, entre a área educacional e de saúde. Mas, afinal, o que 

significa essa sigla? Quais os fatores que a englobam? Para essa compreensão 

remete-se outro título explicando a seguir. 

 

2.1 - O QUE É TDAH E SEU DIAGNÓSTICO 

 

Segundo Vasconcelos e Monteiro (2009, p. 4) “As primeiras suspeitas sobre 

o TDAH surgiram em 1902 reveladas pelo médico inglês George Still [...] Tal 

suspeita voltou a ganhar força quando um surto de encefalite epidêmica acometeu 

adultos e crianças” nos períodos de “1917 e 1918” (BRÜNING, 2010).  

Ernest Dupré também foi um autor que escreveu sobre o assunto no período 

da Primeira Guerra Mundial e acreditava que se tratava de uma lesão cerebral 

mínima (SAMPAIO, 2016). 

É interessante lembrar que antes do TDAH ser assim conceituado e definido 

por um quadro clínico foram várias outras denominações utilizadas como: lesão 

cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, síndrome da criança hiperativa, 

distúrbio primário da atenção e distúrbio do déficit de atenção com ou sem 

hiperatividade (VASCONCELOS e MONTEIRO, 2009, p. 4). 
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A sigla TDAH significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

Mas, a fim de simplificar, para que haja uma compreensão efetiva por parte do leitor, 

– absolutamente sem querer tirar toda a complexidade e subjetividade dos estudos 

que envolvem sua explicação – afirma-se que 

 
Se fosse preciso definir TDAH em uma frase, poderíamos dizer que é um 
transtorno mental crônico, multifatorial, neurobiológico, de alta frequência e 
grande impacto sobre o portador, sua família e a sociedade, e caracterizado 
por dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade que se combinam 
em graus variáveis e têm início na primeira infância, podendo persistir até a 
vida adulta (ARRUDA, 2006, p. 21). 

 

Nos dias atuais está sendo muito comum nas ouvirem-se reclamações de 

pessoas que apresentam inquietude, desatenção, irritabilidade, entre outros 

comportamentos. 

Um cuidado que deve ser tomado é de não comentar entre as pessoas e até 

mesmo entre os pais sobre determinado aluno que apresenta alguns sintomas da 

TDAH, rotulando o indivíduo, precipitando-se nos comentários, pois, além de não 

achar solução nenhuma para a situação problema, acabam, também, cometendo um 

ato antiético. 

O mais indicado quando a família ou a escola encontra uma situação que se 

suspeita o TDAH, em primeiro lugar é abrir um diálogo entre ambos, para juntos 

buscar estratégias de uma possível solução, visto que cada caso tem suas 

particularidades, onde nenhuma das partes pode presumir o imediato uso de 

medicamento. 

 
É importante relembrar que o TDAH é um transtorno mental neurobiológico 
e que o diagnóstico é um ato de competência e responsabilidade médica. 
Portanto, só este profissional poderá confirmar o diagnóstico e desenvolver 
estratégias para o tratamento (ARRUDA, 2006, p. 61). 

 

Desse modo, psicólogo ao perceber que os alunos têm dificuldades de 

aprendizagem, comunicará a equipe multidisciplinar. Através de um formulário irá 

responder perguntas junto à família sobre o desenvolvimento do educando 

passando assim para a avaliação adequada, verificando quais serão os 

procedimentos tomados para com este paciente. 

 Quando a pessoa apresenta algumas desmotivações ou inquietações na 

aprendizagem possivelmente ele transmite traços do TDAH, sendo necessário o 

educador ficar em alerta para com este educando. 
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 Mas, mesmo assim, é importante destacar que 

 
No caso da TDAH, parece ser prudente que se aborde o tema com cautela, 
tanto por ser um transtorno caracterizado recentemente e que vem sofrendo 
mudanças nos seus critérios de delineamento do quadro clínico, como por 
ter como indicação terapêutica o uso de drogas psicoativas, A inclusão de 
indivíduos sob este rótulo, a partir apenas de suas condutas consideradas 
“não adequadas” por uma dificuldade de adaptação ao meio social em que 
estão inseridas pode causar pelo menos dois tipos de prejuízo. Em primeiro 
lugar pelo diagnóstico em si, por fazê-los parte de uma categoria “anormal”, 
ou diferente daquela em que a maioria dos seus pares se encontra, e em 
segundo lugar, pelos possíveis efeitos colaterais das drogas usadas como 
medicamentos nestes casos, na sua maioria estimulante do sistema 
nervoso central como a Ritalina, que ainda não tem seus efeitos avaliados a 
longo prazo (BITTENCOURT e CAPONI, 2009, p. 12). 

 

2.2 - TDAH: UM BREVE HISTÓRICO 

 

A primeira vez que o TDAH foi descrito data-se em 1798 pelo médico e autor 

escocês Alexander Crichton.Compreendendo um sistema conciso da fisiologia e 

patologia da mente humana e uma história das paixões e seus efeitos" (BRÜNING, 

2010, p. 1).  

Segundo Brüning (2010) em um de seus capítulos Crichton descreveu uma 

“inquietação mental” intitulado “Attention”. Sobre isso fez uma observação que deve 

ser amplamente considerado no que diz respeito a essa desatenção. Ele observou 

que: 

 
A incapacidade de prestar atenção com um grau necessário de constância a 
qualquer objeto, quase sempre surge de uma sensibilidade anormal ou 
mórbida dos nervos, o que significa que esta capacidade (de manter a 
atenção em um só objeto) é continuamente retirada de uma impressão para 
outra (querendo apontar a tendência à distração, a mudança constante de 
foco). Pode ter ou nascido com uma pessoa ou efeito de doenças acidentais 
(CRICHTON, citado por BRÜNING, 2010, p.1). 

 
Nos estudos do Dr. Crichton além dele ter descrito várias coisas que 

atrapalham a concentração dos que tem TDAH como um leve barulho, pessoas 

andando de um lado para o outro, uma porta sendo fechada repentinamente, muita 

ou pouca luz, mudança de temperatura, entre outras, também abordou sobre a 

dificuldade que essas crianças se encontram quando inseridas num ambiente 

escolar (BRÜNING, 2010). 

Segundo Brüning (2010) naquela época eram comuns castigos sobre alunos 

considerados indisciplinados como, por exemplo, apanhar de vara, mas, de acordo 

com Dr. Crichton nem mesmo essas ameaças eram capazes de colocar medo 
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naquelas crianças que apresentavam sintomas do TDAH a ponto de os professores 

obterem a devida atenção numa aula gramatical grega ou de latim, por exemplo, que 

por ser fastidiosa não despertavam interesse nos alunos e a distração era fato.  

Os professores não tinham essa visão de que esses alunos poderiam estar 

sofrendo com algum tipo de conturbação na mente que interferia na concentração, 

mas, a partir dos estudos do Dr. Crichton essa visão começou a tomar novos rumos, 

pois, ele começou a pedir que os professores tivessem maior observação sobre 

seus alunos durante as aulas, para possivelmente encontrar algumas 

particularidades comuns dos portadores desse transtorno. 

 Apesar dos estudos do Dr. Alexander Crichton serem bastante antecedente 

a nossa época (com mais de dois séculos) nota-se o grande e relevante sucesso 

que ele obteve ao descrever com precisão as características mais comuns 

apresentadas no indivíduo portador do TDAH, sendo as mesmas detectadas pelos 

médicos nos dias atuais.  

 As principais salientadas em seu estudo sobre este transtorno englobam a 

desatenção, a inquietação, possuindo visivelmente um início precoce dessas 

características no indivíduo e os prejuízos observados no âmbito escolar, referente 

ao aprendizado e a convivência com todos os envolvidos, também, fora da escola. 

 Segundo Brüning (2010), atualmente, podemos confirmar tais características 

descritas no Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtorno Mental (DSM-IV-TR) 

publicado no ano de 1994. A primeira publicação desse manual foi em 1952, tendo 

cinco revisões, onde a última foi publicada no dia 18 de maio de 2013.  

 Apesar de ser um importante documento que abre espaço para as reflexões 

sobre os existentes transtornos mentais, inclusive no que tange o TDAH e também 

de ser utilizados por clínicos, pesquisadores, companhias de seguro, indústria 

farmacêutica e parlamentos políticos, não fica fora do alvo das críticas. 

 Como já supracitado (no início do subtítulo 2.1) o médico inglês George 

Frederick Still – apesar de apresentar algumas contraposições com o médico 

Crichton – teve, e tem, uma importância relevante na área de pesquisas sobre o 

TDAH, por esse motivo não poderia ficar de fora no presente levantamento histórico 

sobre tal assunto.  

 Ele é considerado o pai da medicina na Inglaterra e foi o primeiro professor 

de medicina infantil no país, onde publicou uma série de três palestras nomeadas 
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“Palestras Goulstonianas” tratando sobre determinadas “condições físicas anormais 

em crianças” (BRÜNING, 2010).  

 Abaixo podemos testemunhar com seu documento visivelmente bem antigo, 

mas, uma relíquia científica, que até os dias de hoje tem crucial importância. 

 Desse modo, podemos presumir que o“[...] princípio de que o controle moral 

do comportamento significava o controle da ação mediante a ideia do que é bom 

para todos” (BRÜNING, 2010, p. 1). Ainda afirmava que os indivíduos com traços do 

TDAH tinham um defeito de consciência moral e que isso nada tinha a ver com o 

ambiente. 

 Nos anos 70, segundo Brüning (2010) as Ph. D. Virginia Douglas e Susan 

Campbell foram as pesquisadoras, que começaram a fazer inferências dos aspectos 

da desatenção, do sonhar acordado e falta de foco à impulsividade verbal, física e 

cognitiva.  

 Essa pesquisa deu inspiração para a criação do nome DDA (Distúrbio do 

Déficit de Atenção) onde, a partir daí os profissionais da saúde mental começaram a 

observar que os pais das crianças com diagnóstico de DDA apresentavam as 

mesmas características e, por isso, houve o início de análises de DDA voltadas aos 

adultos. 

 A palavra “Distúrbio” foi trocada pela palavra “Transtorno” nos anos 80, pois, 

essa condição não era considerada uma doença, mas, sim uma instabilidade na 

atenção, hiperatividade e impulsividade da pessoa. Assim, os pesquisadores 

trouxeram a teoria do DDA para uma explicação de que o cérebro estaria recebendo 

ou traduzindo de forma incorreta as novas informações que chegavam.  

 Logo abaixo se pode visualizar uma figura com a intenção de abstrair a 

diferença do que ocorre no cérebro de uma pessoa portadora do TDAH quando em 

atividade em comparação com um cérebro sem TDAH. 

 

2.3 - CAUSAS DO TDAH 

 

Alguns estudos já confirmaram que existem alguns agravantes para a 

ocorrência do TDAH. Sampaio (2016) afirma que “Complicações perinatais, ingestão 

de álcool e utilização de drogas durante a gravidez, infecção do Sistema Nervoso 

Central na primeira infância, efeitos colaterais de certas medicações, predispõem a 
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Déficits de Atenção”. Ainda citou que foram verificadas algumas causas ambientais 

como superlotação (famílias numerosas) e desvantagem social. 

Além disso, 

 
Muitos autores ligam o TDAH ao consumo de alguns alimentos durante a 
gestação e também o contato de gestantes com alguns produtos químicos 
como ceras, desinfetantes, detergentes, removedores que poderiam causar 
danos ao feto, porém nada foi comprovado. Hipóteses místicas também já 
foram apontadas não possuindo, porém, nenhum fundamento científico 
(SAMPAIO, 2016, p. 1). 

 

Sendo assim, a causa é genética, pois, o indivíduo diagnosticado com TDAH 

já nasceu com a disposição dos sintomas, que vão se aflorando conforme seu 

crescimento.  

 

2.4 - AVALIAÇÃO DO TDAH 

 

 Atualmente existem critérios para diagnosticar o Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade e diversos instrumentos para tal, tanto nas crianças como 

em adultos, mas, tudo isso é considerado bastante recente visto que, há quase um 

século, esse assunto já está sendo tratado em crianças e, apenas, ganhou 

relevância no âmbito educacional e da saúde mental há algumas décadas, pois, 

percebeu-se que os sintomas das crianças com TDAH persistiam na vida adulta, 

interferindo negativamente na vida acadêmica, profissional, afetiva e social do 

indivíduo.  

Tanto que, pesquisas revelam uma estimativa de 60% a 70% de pessoas 

que persistiram com os sintomas do TDAH na vida adulta, após terem sido 

diagnosticados quando crianças (LOPES e outros, 2005). Sampaio (2016) também 

confirma essa informação apenas diferenciando os números estatísticos, onde diz 

ser de 50% a 75%.  

O que ocorre na vida adulta é uma amenização dos sintomas, pois, segundo 

Sampaio (2016, p.1) “[...] Há casos que a hiperatividade tende a diminuir ou 

desaparecer devido a um amadurecimento do cérebro que acaba equilibrando a 

produção de dopamina”. 

 Geralmente pensa-se no profissional da psicologia para tratar sobre o 

diagnóstico do TDAH, mas, segundo a autora Sampaio (2016, p.1) “para fazer o 

diagnóstico, é indicado um psiquiatra, que deverá fazer uma anamnese com pais e 
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pessoas de seu convívio como professores, empregadas e terapeutas se estiver 

sendo acompanhado por alguém”. 

 A autora também reforça que: 

 
De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção 
Eletroencefalograma, o Mapeamento Cerebral, a Tomografia 
Computadorizada, a Ressonância Magnética e o Potencial Evocado não 
podem fornecer este diagnóstico! (SAMPAIO, 2016, p. 1). 

 
 Na vida escolar, uma criança com hiperatividade poderá aumentar seu 

tempo de concentração, evitar sintomas depressivos e envolvimento com drogas, 

saber lidar com situações que envolvem problemas de relacionamento e ter 

segurança na escolha vocacional se caso tiverem um diagnóstico e tratamento 

corretos. 

 Santos e Vasconcelos (2010, p. 2) articulam num de seus textos que “o 

diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico [...], usualmente apoiado em 

critérios operacionais de sistemas classificatórios como o DSM–IV-RTM e o CID-10 

[...], com o auxílio de exames neurológicos [...]”.  

O primeiro “[...] envolve a análise da frequência, intensidade, amplitude 

(persistência em mais um contexto) e duração (pelo menos seis meses) da tríade 

sintomática desatenção-hiperatividade-impulsividade” (SANTOS e VASCONCELOS, 

2010, p. 2). Já o segundo, 

 
[...] embora se observem nomenclaturas distintas, o sistema classificatório 
CID-10, com o Transtorno Hipercinético, e o DSM-IV-TRTM, com o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, apresentam mais 
similaridades do que discordâncias nas diretrizes diagnósticas (SANTOS e 
VASCONCELOS, 2010, p. 2). 

 

 De acordo com Lopes e outros (2005) em média 7% da população em geral 

é atingida com o TDAH. Ainda não se tem uma explicação definitiva, mas, de cada 

10 diagnosticados 9 são do sexo masculino. Sobre isso, Sampaio (2016) também 

relata que: 

 
A incidência é maior em meninos, chegando a 80% dos casos, do que em 
meninas, e por esse motivo pode estar relacionado ao hormônio masculino, 
a testosterona. Em alguns casos, meninas com TDAH apresentam gestos 
masculinos e fala grossa como consequência de um aumento nessa taxa de 
hormônio (SAMPAIO, 2016, p.1). 

 

 Existem adultos que apresentaram sintomas durante toda a sua vida, mas, 

somente na fase adulta buscaram ajuda, porque sentiram necessidade, devido às 
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dificuldades encontradas na convivência em sociedade e por terem autonomia e 

maturidade para tal. Isso ocorre talvez por falta de conhecimento dos seus pais, 

dificuldade no acesso à saúde (pela época em que se situavam), falta de recursos 

materiais ou mesmo omissão. 

 Infelizmente, o diagnóstico e tratamento nos adultos são bastante difíceis, 

pelo fato de que os sintomas são mascarados, por isso, hoje em dia o TDAH nos 

adultos é conhecido como uma doença camuflada.  

 E, isso tem reforçado vários problemas de relacionamento afetivo e 

interpessoal, de organização, de humor, de abuso de substâncias. É importante 

destacar sobre as pesquisas até então realizadas que 

 
Recorrências familiares têm revelado um alto índice de influência 
hereditária, de 25,1% a 95% [...] contra 4,6% da população geral. Vale 
ressaltar que os estudos genéticos envolvendo TDAH não excluem as 
influências culturais, familiares e exposições a eventos estressantes [...] 
(SANTOS e VASCONCELOS, 2010, p. 3) 
 

Diante disso podemos perceber com a recorrências e o índice de influência 
hereditária tenha uma grande contribuição. 
 

3 - METODOLOGIA 

.  

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica apontando aos estudos do 

Transtorno de Déficit De Atenção com Hiperatividade (TDAH) focando assim sobre 

os mitos e verdades desse assunto tão debatido nas reuniões pedagógicas e no 

cotidiano escolar. Ao decorrer desse trabalho a pesquisa campo realizada com os 

profissionais e a pesquisa bibliográfica foram coletados dados entre ambos, onde foi 

detalhado no questionário e nas imagens retiradas de fontes bibliográficas. 

 Segundo Gil (2007) determina a definição de pesquisa como: 

 
(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por 
um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema 
até a apresentação e discussão dos resultados (GIL, 2007, p.17). 

 

 Nesse procedimento, o formato do presente trabalho se distingue por um 

estudo de caso, podendo assim designar que estudo de caso é: “a pesquisa sobre 

determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo de seu 

universo, para examinar aspectos variados de sua vida” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007, p.62). 
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 Além do mais, à tática adotada foi determinada por nós como metodologia 

de pesquisa a utilização de questionário, pois esse método nos proporciona: 

“respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas, em razões do 

anonimato e menos risco de distorção, pela influência do pesquisador” (MARCONI; 

LAKATOS, 2002, 165).  

Ademais, como em todas os artifícios de pesquisa, nos deparamos com 

desvantagens na aplicação do questionário, quais sejam: a falta de disponibilidade 

de professores em participar, a dificuldade na devolução dos questionários, a 

impossibilidade de ajudar os informantes em questões mal compreendidas, entre 

outras. Podemos assim supra citar um pensamento que envolve o tema, onde 

Marconi e Lakatos (2003, p.99) afirmam que “a devolução tardia prejudica o 

calendário ou a sua utilização”.  

As interrogações aqui impostas da pesquisa foram escolhidas de modo a 

atingir os objetivos almejados com esse trabalho, com o desígnio de ressaltar, qual o 

conhecimento do professor em semelhança ao TDAH, e como é o desempenho de 

crianças com diagnóstico de TDAH, aproximando-se por base os estudos realizados 

e o conhecimento teórico adquirido ao decorrer dessa pesquisa. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio das informações relatadas neste trabalho percebe-se que o 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade constitui-se em exagero de 

inquietação, ou seja, quando o indivíduo não mantém a atenção em atividades 

propostas por muito tempo, tem variações no seu comportamento como desatenção, 

hiperatividade e impulsividade.  Os estudos mostram que o TDAH atinge muito mais 

o sexo masculino do que o feminino. 

 O transtorno pode ser diagnosticado pelo psicólogo clínico utilizando 

diversos instrumentos como a entrevista com os pais, professores e familiares. 

Todos os relatórios serão levados em consideração e podem colaborar na 

investigação da doença ou reforçar o que os exames vierem a revelar.  

É importante frisar que, de maneira nenhuma, a intenção aqui é considerar 

as reflexões sobre o tema como prontas, acabadas, inquestionáveis. Pelo contrário, 

a intenção é justamente abrir espaço às novas reflexões. Assim, tem-se a pretensão 

de colaborar com mais um aporte teórico que sirva de embasamento para outros 
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trabalhos, com a mesma linha investigativa ou relacionada, que possam surgir 

depois deste, bem como de demonstrar a relevância em pensar a educação hoje, de 

acordo com a realidade apresentada e não com a realidade que se vivia no passado, 

ou seja, uma educação que se apresenta com um público heterogêneo, cada um 

com suas particularidades.  

Observar o aluno e abrir espaço para que o mesmo se expresse, é uma 

estratégia adequada a partir de novos métodos que possam vir de encontro com os 

anseios desses alunos com TDAH, amparando e apoiando, tanto o aluno quanto sua 

própria família, em todo o processo educacional é o que realmente deve-se priorizar, 

para que seja, de fato, garantido seu direito de inclusão. 

Desse modo, estar-se-á minimizando os fatores de exclusão dos nossos 

alunos perante a sociedade enquanto cidadãos – e não somente no âmbito escolar. 

Cidadãos estes que, inicialmente sendo ajudados e posteriormente dando 

continuidade no tratamento, podem interagir normalmente na sociedade, de forma 

saudável, tranquila, realizando todas as atividades sociais no meio em que convive. 
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