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1. RESUMO 

O presente trabalho justifica-se, por ser o TDAH um dos transtornos no qual 
mais tem se falado, discutido, estudado e pesquisado na atualidade. Pouco se 
sabe sobre suas causas e consequências, já que atualmente existem mais 
indícios do que comprovações científicas. No entanto os dados gerais sobre 
sua validade são muito mais convincentes que a maioria dos transtornos 
mentais e até mesmo que muitas condições médicas. Entender as causa e 
consequências dos portadores de TDAH é hoje um desafio para os 
professores. Muitos são os mitos a respeito deste transtorno. Poder ensinar um 
portador de TDAH é uma grande conquista que será atingida através de muitos 
estudos. Dados de pesquisa têm demonstrado o aumento do número de casos 
diagnosticados e por isso é grande a responsabilidade dos professores em 
saber quais as melhores medidas de intervenção a serem adotadas para que 
esse aluno tenha sucesso e também trabalhar integrado com a família para o 
bom desenvolvimento da criança. Aprender a lidar com essas crianças e ajudá-
las a ter uma vida normal sem grandes consequências ou traumas emocionais 
e afetivos é hoje um desafio para pais, professores e portadores de TDAH. 
 

Palavras-chave: TDAH. Consequências. Intervenções. Comorbidades. 

Tratamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muitos pais, ainda hoje, ficam constrangidos de levarem seus filhos em 

um psicólogo ou psiquiatra, e se sentem envergonhados em assumir que o filho 

tem um transtorno, e por isso muitas vezes dizem que o que falta no filho é 

uma boa surra.  

Muitas pessoas que convivem com portadores de TDAH, sejam elas 

pais, professores, irmãos ou amigos, geralmente confundem a incapacidade 

que o transtorno causa com o desejo de fazer o incorreto. 

Além da medicina, muitos educadores tem se dedicado a estudar o 

TDAH, já que a escola, na maioria das vezes é a primeira a perceber quando 

há indícios do transtorno, isto em razão da falta de informações para os pais. 

A cada dia, nós educadores, nos deparamos com mais crianças que 

apresentam algum tipo de problema de aprendizagem, ou transtornos como o 

TDAH. Para que possamos continuar ensinando e atendendo a todas essas 

crianças, são de fundamental importância termos conhecimento, saber suas 

causas, consequências, a hora certa de encaminhar para profissional 

especializado e como lidar com essas crianças de forma a intervir em seu 

aprendizado e amenizar as consequências causadas pelo transtorno. 



O trabalho de pesquisa se direcionará para ajudar o portador de TDAH, 

evitar que ele seja discriminado e rotulado, mostrando que este é o papel do 

educador em conjunto com os pais. Isto evitará danos maiores e irreversíveis, 

como baixa autoestima, problemas de relações sociais e dificuldades 

escolares. 

Também buscará levar o professor a compreender o portador de TDAH 

e ajudá-lo a completar suas tarefas buscando fontes que motivem essa criança, 

e que sendo um grande desafio hoje, será uma grande recompensa para todos 

os educadores futuramente. 

3. OBJETIVOS 

  Este artigo tem como objetivo compreender o TDAH e os seus 

portadores para entender e procurar minimizar os problemas que advém desse 

transtorno tão comum nos dias de hoje em nossas escolas. 

  Como objetivos específicos: Contornar os problemas de aprendizagem 

apresentados pelas crianças com TDAH; Minimizar as dificuldades decorrentes 

da relação professor e aluno e deste com os demais colegas por causa desses 

problemas; Esclarecer aos profissionais da educação e a todos que de certa 

maneira se encontram envolvidos com a problemática da Hiperatividade, em 

como estar agindo com as crianças portadoras desse transtorno buscando 

sanar as dificuldades pedagógicas dos mesmos; Conceituar o TDAH e as 

complicações decorrentes dos seus sintomas para os alunos portadores; 

Refletir sobre a contribuição que o professor poderá dar para a aprendizagem 

dos alunos, quando compreende os mesmos e buscam estratégias para 

desenvolvê-los. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido através de um levantamento bibliográfico, 

que possibilitará a construção teórica sobre a importância de se entender o que 

é o TDAH- Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e em como esta 

criança pode estar sendo auxiliada dentro do processo educativo pelo 

professor. 

A pesquisa procura garantir a busca de informações, em uma 

investigação com o propósito de descobrir conhecimentos do assunto em 

pauta, e será usado para esse fim obras já encontrada e outras ainda a 



pesquisar, artigos de revistas, citação de palestras e congressos realizados por 

educadores e outros profissionais envolvidos com o tema. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Essa síndrome denominada atualmente como TDAH, foi descrita pela 

primeira vez em 1845 e a partir daí recebeu várias denominações, entre elas: 

inibição de volição, lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, distúrbio 

do déficit de atenção e atualmente Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. 

Somente em 1987 é que o transtorno foi denominado de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, e continua até hoje. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o TDAH não desaparece 

na fase adulta, e caso não seja detectado e tratado precocemente entre os 6 e 

12 anos de idade vai acarretar problemas na vida social, familiar, escolar e 

profissional. 

Vários estudos, alguns até internacionais, demonstram que o problema 

não é tão incomum como se imaginava, já que 3 a 6 % das crianças de 7 a 14 

anos apresentam TDAH. Estas pesquisas apontam também que a maior 

incidência dos casos de TDAH é em meninos. 

As pessoas que apresentam TDAH têm uma grande dificuldade de 

concentração, memória e controle da impulsividade e hiperatividade. Isto 

ocorre devido alterações em algumas substâncias responsáveis pela 

comunicação dos neurônios que são denominados neurotransmissores.   

Segundo Arruda (2006), nenhuma criança desenvolve o TDAH por ter 

sido mal educada ou por desajustes nas relações familiares.  

A dopamina está envolvida na inibição do comportamento, permite 

controlar emoções e motivação e ajuda a manter a atenção. 

Alguns medicamentos já são usados para aumentar a quantidade 

dessas substâncias no cérebro, o que diminui os sintomas apresentados por 

pessoas com TDAH. 

Não existe precisão sobre suas causas, por isso sabemos mais o que 

não causa o TDAH do que sobre as verdadeiras causas desse transtorno. Mas 

pesquisas apontam algumas suspeitas sobre suas principais causas abaixo 

descritas. 

Durante a gravidez, a ingestão de bebidas alcoólicas e nicotina, podem 



ser causa significante no desenvolvimento do cérebro das crianças, 

principalmente nas regiões frontais. 

 De acordo com Barkley (2002, p. 86), estudos feitos em 1992 

apontaram que a exposição direta ao chumbo durante a gravidez ou indireta 

após o parto, aumentaram as chances de problemas comportamentais das 

crianças. 

Então, assim como a nicotina e o álcool, o chumbo pode ser visto como 

causa potencial de desatenção, hiperatividade ou TDAH. 

A criança não herda o transtorno em si, mas uma predisposição maior 

para ser ou não TDAH. Isto significa que em uma família nem todos vão sofrer 

esta síndrome, mas sim ter uma disposição maior para desenvolvê-la. 

Famílias desestruturadas, pais alcoólatras, separação matrimonial, mau 

ambiente familiar podem gerar comportamento agressivo e anti-social nas 

crianças, mas não desenvolver TDAH, por isso o ambiente familiar não é fator 

decisivo na causa do TDAH, mas sim agravante. 

Os portadores de TDAH apresentam sintomas em diversas intensidades 

e diferentes combinações. Os principais sintomas são: 

Desatenção 

É o principal sintoma. Caracteriza-se principalmente pela dificuldade de 

seguir instruções, organizar tarefas e atividades, etc. 

Além dessas características, a desatenção pode se manifestar de outras 

formas: erro por descuido, dificuldade para perceber detalhes, perder as 

coisas, não saber o assunto tratado em sala de aula 

As crianças com desatenção são muitas vezes rotuladas erroneamente 

de burras, preguiçosas ou limitadas. Isto pode causar baixa auto-estima, 

ansiedade e desinteresse pelos estudos. (BARKLEY,2002) 

Hiperatividade 

É a manifestação mais evidente, pois as crianças portadoras deste 

transtorno não conseguem manterem-se quietas por muito tempo. Também 

pode ser percebida precocemente. 

Na gestação, os bebês mexem exageradamente, depois de nascerem 

choram excessivamente, tem sensibilidade exagerada a luz e sons, intolerância 

ao jejum e sono difícil. 

Essas crianças geralmente começam a andar antes do tempo, e logo 



quer correr e escalar o que faz com que caiam com facilidade. 

Muitas vezes demoram a desenvolver a fala, mas quando isto acontece, 

a criança fala exageradamente, alto e sem pausas. 

Já na fase escolar a criança não para no lugar, fala bastante, tem 

movimentos incessantes principalmente de pernas, mãos e pés. 

Essa inquietude geralmente atrapalha e irrita pais, professores e 
colegas de classe, levando essa criança a ser descrita como mal-
educada, baderneira ou com problemas de personalidade. Isto pode 
complicar ainda mais a vida da criança e torná-la incompreendida, 
frustrada e agressiva. (BARKLEY,2002) 

Impulsividade 

Percebe-se a impulsividade em uma criança através de sua agressão 

física ou verbal. Estas crianças não conseguem esperar sua vez, respondem 

antes da hora e tem ações precipitadas para alcançar seus objetivos. 

A criança impulsiva fica respondona, chorona e reclamona, 

principalmente quando não consegue o que quer. 

Como a criança impulsiva muda de planos rapidamente e sem avisar, 

faz com que as pessoas tenham a impressão de que estão sempre 

insatisfeitas. 

Toda regra tem sua exceção, algumas crianças portadoras de TDAH 
são bastante inteligentes, e este transtorno pode não apresentar 
prejuízos visíveis em suas vidas. Sem querer, de maneira intuitiva, 
essas crianças aprendem a se esquivar dos sintomas. 
(BARKLEY,2002) 

É muito difícil comparar o comportamento das crianças antes que elas 

entrem para a escola. A evidência dos sintomas deste transtorno é diferente 

em cada faixa etária. As crianças em idade pré-escolar demonstram mais a 

hiperatividade, enquanto os adolescentes demonstram a desatenção e 

impulsividade. 

É importante entender que os portadores de TDAH têm muitas coisas 

em comum, mas seus comportamentos não são necessariamente iguais. 

Os impactos de um TDAH não diagnosticado e tratado precocemente 

pode se tornar um obstáculo maior do que aprender a lidar com o próprio 

transtorno. 

Vemos que 30 a 50% dessas crianças estão sujeitas a repetir de ano 
ao menos uma vez. Em torno de 35% desistem dos estudos antes de 
completar o Ensino Médio. Os relacionamentos sociais são altamente 
comprometidos, mal-entendidos, causando desentendimentos entre 
os colegas, além de uma propensão maior para a delinquência e o 
uso de drogas.(RODHE, 1999) 

Em sala de aula, os alunos portadores e TDAH, são vistos como 



crianças que respondem sem pensar, não levantam a mão antes de falar, 

fazem as atividades sem ler o que realmente está sendo pedido, não sabem 

dividir o que tem e ainda tomam posse de coisas que não lhes pertence. As 

reclamações dos professores são constantes, essas crianças são toleradas ou 

expulsas das atividades extras como música, esporte etc. 

Essas crianças também estão mais propensas a acidentes, já que 
agem por impulso, e não calculam as consequências do que estão 
fazendo. Esses acidentes também derivam da inquietação, as 
crianças estão sempre escalando alguma coisa, correndo, não 
conseguem ficar quietas e brincam com qualquer objeto que esteja ao 
seu alcance. (RODHE, 1999) 

As crianças portadoras de TDAH são mais emotivas, pois não 

conseguem controlar suas reações e não separam fatos de sentimento. Isto 

causa muitas vezes um arrependimento de seu comportamento impulsivo, 

perda de amizades, rejeição, punição, conflitos entre família, casa e trabalho e 

uma má impressão frente aos professores. 

Ataques de temperamento, alterações de humor são comuns, porém não 

compreendidas pela maioria dos professores e colegas de classe. Isso pode 

gerar rótulos, motivo de piadas causando grande impacto, geralmente a baixa 

autoestima, perda de interesse na escola, e até mesmo desistência dos 

estudos. 

Já nos adolescentes, os maiores impactos são depressão, baixa auto-

estima, dificuldade de aceitação pelo grupo de amizades, pouca expectativa 

profissional e dificilmente concluem os estudos. Como são muito impulsivos, 

começam a vida sexual precocemente, o que pode acarretar gravidez precoce 

e doenças sexualmente transmissíveis. 

Buscar uma avaliação profissional para uma criança é uma decisão 

muito difícil para os pais, porém é o primeiro passo para o diagnóstico. A 

maioria dos pais só dão esse passo quando percebem que os problemas de 

seu filho não podem mais ser resolvidos pela família ou pela escola. 

Os pais são orientados a procurar ajuda profissional geralmente pela 

escola, os problemas da criança são apontados pela equipe escolar. Isto 

acontece geralmente no primeiro ou segundo ano da escola.  

Atualmente muitos professores da Educação Infantil também estão 

encaminhando alunos para avaliação profissional, a maioria tem 

conhecimentos suficientes para reconhecer os sinais de TDAH. 



Uma avaliação completa e detalhada é crucial para o diagnóstico e 

sucesso na condução do TDAH da criança. (BARKLEY,2002) 

A avaliação de uma criança envolve diversos fatores e pessoas. 

Geralmente o profissional fará uma entrevista clínica com os pais e a criança, 

usará depoimentos dos professores, se necessário pedirá alguns exames 

médicos e testes de QI. 

O médico também avaliará se não existem outros problemas como falta 

de coordenação motora, enurese, problemas de audição ou visão que podem 

agravar o diagnóstico. 

O teste mais utilizado para o diagnóstico de TDAH é o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM –IV – TR), 
elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, quarta edição, 
publicado em 1994. (Barkley, 2002, p. 146). 

Existem basicamente três tipos de TDAH: Forma predominante 

desatenta: quando existem mais sintomas de desatenção. É a mais comum; 

Forma predominante hiperativa: quando existem mais sintomas de 

hiperatividade. É a forma mais rara; Forma combinada: quando existem muitos 

sintomas de desatenção e também de hiperatividade. É a forma mais comum 

de ser percebida. 

Comorbidades Associadas ao TDAH 

Um grande número de indivíduos que apresentam TDAH, cerca de 70%, 

tendem a apresentar outros transtornos em conjunto.  

Isto é o que chamamos de comorbidades. É muito importante identificar 

se há ocorrência de comorbidades já que muda completamente o tratamento e 

a conduta do médico ou terapeuta, agravando o quadro e complicando o 

tratamento. 

Observamos que vários transtornos mentais se apresentam mais 
facilmente em pessoas portadoras de TDAH. Além desses podem se 
associar ao TDAH dificuldades de aprendizagem e problemas 
comportamentais. E por isso não devemos deixar passar este 
diagnóstico em quem tem TDAH, atribuindo tudo ao transtorno. 
(SENA, 2007) 

a-Transtornos Mentais e de Comportamento 

Geralmente os portadores de TDAH têm uma tendência maior em 

apresentar transtornos mentais e de comportamento. Se a criança não está 

respondendo ao tratamento de TDAH, o especialista deve investigar a possível 

presença de um desses transtornos, não por serem consequentes do TDAH, 

mas por terem suas origens igualmente biológicas. 



Quadro 1 - Transtornos Mentais e de Comportamento 
Transtorno 
Desafiador 
Opositor 

Oposição e provocação, criança geralmente rebelde, com ataques 
de raiva, quebra regras e desafia autoridades. Pode apresentar 
comportamento vingativo e provocar brigas com os colegas. 

Transtorno de 
conduta 

Envolvem-se em brigas, cometem crueldades, atos delinquentes, 
mentir, roubar, fugir de casa e tem comportamento sexual 
inadequado. Este transtorno é mais grave que o opositor e 
normalmente não apresenta nenhum arrependimento pelo que fez. 
Podem desenvolver transtorno de personalidade. 

Transtorno do 
Uso de 

Substâncias 

Devido à impulsividade, baixa autoestima, sentimento de 
incapacidade e necessidade de sentir-se aceito, muitos portadores 
de TDAH abusam do álcool e drogas ilícitas. 

Transtorno de 
Ansiedade 

Neste caso, a criança sente medo de coisas corriqueiras, fica 
preocupada e tem ansiedade excessiva, o que atrapalha o 
desenvolvimento escolar e a relação social e familiar da criança. Os 
portadores do Transtorno de Ansiedade têm medo e sofrem até por 
situações ainda não aconteceram. 

Transtorno 
Depressivo 

 A depressão em crianças se manifesta pela perda de interesse por 
atividades que deveriam ser prazerosas, apresentam-se tristes, 
fadigados, sentem-se culpados e tem alterações de sono e apetite. 
Geralmente se isolam, sentem-se fracassados e tem baixa 
autoestima, levando muitas vezes a pensamentos sobre suicídio. 

Transtorno do 
Humor Bipolar 

Sua manifestação se dá por sintomas de depressão e manias 
(euforia, agitação, delírio e alucinações) que se revezam na mesma 
pessoa. Ora o indivíduo tem elevação de humor e aumento de 
energia e atividade, ora tem diminuição de humor e redução de 
energia e atividade (depressão). As crianças ficam irritadas e 
agressivas com explosão emocional. 

Transtorno de 
Tiques 

Os tiques aparecem de forma inesperada e sem finalidade 
aparente. São movimentos anormais, repetitivos, de curta duração 
e que desaparecem durante o sono. 

Transtorno do 
Sono 

Os indivíduos podem ter insônia, sonambulismo, terrores noturnos 
e pesadelos, sono agitado e inquieto gerando cansaço e 
indisposição no dia seguinte. 

Pânico e 
Fobias 

Quando a ansiedade alcança picos muito altos, pode acontecer 
crises de pânico. Os sintomas se manifestam através da 
taquicardia, sudorese, náuseas, falta de ar, tremores e uma 
sensação de que irá morrer naquele momento. 

Transtorno 
Obsessivo-
Compulsivo 

 

Este transtorno também é característico de uma ansiedade 
exacerbada. É caracterizado por imagens, ideias e obsessões que 
fazem o indivíduo sofrer com o desconforto causado, mas que a 
pessoa não consegue controlar.  

Fonte: Adaptado de Sena (2007). 
b- Transtornos de Aprendizagem 

Para Silva,(2003) muitas vezes, os portadores de TDAH têm mais 

problemas comportamentais do que de notas, se a inteligência for normal, a 

criança apesar de deixar tudo para a última hora e cometer erros por distração, 

consegue ter um desempenho satisfatório. 

Mas se a criança não está acompanhando a turma, está em um nível de 

aprendizado muito inferior, pode existir algum transtorno de aprendizagem que 

atrapalhe o aluno. É necessário que especialistas investiguem essa possível 

combinação de TDAH com transtorno de aprendizagem. 



Quadro 2 - Transtornos de Aprendizagem 

Transtorno da 
Leitura 

Chamado de Dislexia, a criança tem dificuldade na produção e 
compreensão de textos e enunciados. O vocabulário costuma ser 
limitado, a leitura em voz alta silabada e com tropeços. Tanto a 
interpretação quanto a escrita é ruim. 

Transtorno da 
Escrita 

Conhecido como disortografia ou disgrafia, é caracterizado pela 
caligrafia ruim, falta de coordenação motora e dificuldade em se 
expressar por escrito. A expressão oral é normal. 

Transtorno da 
Fala 

Denominado também de Disfasia, é a dificuldade no controle motor 
da fala, fala acelerada e alterações do volume da voz. Essas 
alterações têm origem em áreas específicas do sistema nervoso 
afeta a compreensão e expressão da linguagem. 

Transtorno da 
Matemática 

Chamado de Discalculia, é a dificuldade de operar conceitos 
matemáticos. Pode se apresentar seriação, contagem, quantidade 
e organização de tempo e espaço. Compromete a memorização e a 
resolução das operações e a compreensão dos conceitos. 

Fonte: Adaptado de Silva (2003). 
6. RESULTADOS 

Para ajudar um indivíduo com TDAH são necessárias diversas 

intervenções. As principais são: esclarecimento familiar sobre o TDAH; 

intervenção psicoterápica; intervenção psicopedagógica; medicação; 

orientação para pais e professores. 

Qualquer programa de intervenção escolhido, todas as técnicas 

trabalhadas e todos os treinamentos, só terão resultados significativos se 

envolverem pais, professores, e terapeutas. 

Os pais geralmente são o meio de comunicação entre terapeuta e 

escola, e também um ajudante que irá monitorar e auxiliar nos treinos e 

técnicas propostas no dia-a-dia. 

Para os pais é muito difícil aceitar que o filho tenha um transtorno, porém 

a aceitação é o primeiro passo para que os pais possam ajudar seus filhos. Os 

pais são vistos como modelo, são neles que as crianças buscam segurança e 

refúgio, e são eles que vão ajudar a criança a administrar este transtorno. 

Escutar o filho, deixar que ele manifeste suas opiniões, os aspectos que 

dificultam ou facilitam seu comportamento faz com que a criança sinta 

confiança e tenha a certeza que tem aliados na luta para amenizar os impactos 

causados pelo TDAH. 

Ao contrário do que muitos educadores pensam, alunos que não param 

quietos, não se concentram ou mesmo não aprendem, em sua grande maioria 

não tem culpa, não são preguiçosos ou mal-educados, eles tem na verdade 

dificuldade para controlar seus estímulos, sua ansiedade e seus impulsos. 

A cada dia se faz mais necessário que os professores tenham 



conhecimento sobre as causas, sintomas e consequências do TDAH, assim 

como de outros transtornos mentais, psicológicos ou de aprendizagem que 

possam se manifestar ao lado do TDAH. 

É na escola, o principal lugar onde os sintomas serão identificados e 

encaminhados para diagnóstico com profissionais especializados na área, 

entre eles psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas e psicopedagogos.  

Os profissionais que vão diagnosticar a presença ou não do transtorno e 

orientar pais, professores e portadores a lidar com ele para que seus sintomas 

sejam amenizados e deixem gradativamente de interferir na vida da criança. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aprender a lidar com essas crianças e ajudá-las a ter uma vida normal 

sem grandes consequências ou traumas emocionais e afetivos é hoje um 

desafio para pais, professores e portadores de TDAH. 

É possível que a criança portadora de TDAH aprenda, tenha um bom 

desempenho escolar e se comporte de maneira adequada, basta os envolvidos 

com estas crianças estarem dispostos a ajudá-las e ensiná-las, e mais ainda, 

trabalhem em conjunto, já que toda pesquisa aponta para o fato de que apenas 

o professor, apenas o medicamento ou apenas o psicoterapeuta não resolvem 

o problema, mas se trabalhem juntos com a família, conseguem uma grande 

melhora na qualidade de vida do portador de TDAH. 
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