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Resumo 

 

As práticas educativas parentais contribuem para o desenvolvimento afetivo e cognitivo das 

crianças desde os primeiros anos de vida. Esses aspectos relacionais tornam-se ainda mais 

importantes ao se tratar de famílias de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). Esse transtorno caracteriza-se por um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou 

desenvolvimento. Crianças com TDAH frequentemente apresentam déficits nas funções 

executivas e podem apresentar problemas na regulação comportamental, sendo mais 

dependentes de monitoração de seus pais para organizarem seus comportamentos. As práticas 

educativas negativas se associam a maior frequência de problemas de comportamento e menos 

indicadores de funcionamento adaptativo tanto nas crianças como nos cuidadores. 

Contrariamente, as práticas educativas positivas se associam a comportamentos adequados e 

melhor funcionamento adaptativo da dupla cuidador-criança. Os programas de treinamentos e 

orientações aos cuidadores têm-se mostrado como uma alternativa de êxito no tratamento 

quanto às questões dos pais e dos problemas de comportamento dos filhos. Com isso, o projeto 

teve como objetivo geral desenvolver, implementar e avaliar os efeitos (sobre o perfil cognitivo 

e comportamental nos ambientes escolar e familiar) de um programa de intervenção parental 

de práticas positivas e habilidades sociais educativas para pais de crianças com TDAH. Para 

compor a amostra, foram convidados para participar do projeto 15 mães e pais e seus 

respectivos filhos e professores. Desses, 6 famílias aceitaram participar, desse modo temos 18 

participantes (6 mães/pais; 6 crianças; 6 professores). As mães e/ou pais avaliaram seus filhos 

no contexto familiar e para avaliar o desempenho social, acadêmico e problemas de 

comportamento das crianças no contexto escolar, participaram como informantes seus 

professores de escolas públicas e/ou privadas. O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas: O 

trabalho foi desenvolvido em cinco etapas: (1) Reavaliação das Crianças com TDAH (2) 

Constituição do Grupo; (3) Avaliação Pré-Intervenção; (4) Elaboração e aplicação do programa 

de intervenção; (5) Avaliação pós-intervenção. Os dados obtidos a partir dos instrumentos de 

avaliação serão analisados de modo quantitativo, de acordo com seus manuais e comparados 

com a sua amostra de padronização. Além disso, as avaliações realizadas antes e depois das 

intervenções foram comparadas de modo quantitativo e qualitativo através de categorização das 

respostas e resultados. Ao longo de cada encontro será feito registro cursivo das manifestações 

expressas pelo grupo. As sessões de intervenção foram registradas e analisadas 

qualitativamente de acordo com os referenciais teóricos que embasam esse estudo. O presente 

trabalho de pesquisa colaborou para o desenvolvimento das habilidades de manejo nos pais e, 

consequentemente possibilitou a diminuição dos problemas de comportamento característicos 

do TDAH, tanto na sua frequência quanto na intensidade tanto no ambiente familiar quanto 

escolar da criança. Os resultados da intervenção favoreceram o desenvolvimento de práticas 

educativas parentais positivas, habilidades sociais educativas favoráveis as mudanças de 

comportamentos dos filhos, enfrentamento a estressores e manejo de dificuldades emocionais 

como a ansiedade e estresse. Outro impacto que deve ser considerado, é que a intervenção 

grupal é de baixo custo e pode ser implementada em serviços públicos de saúde ou de 

atendimento comunitário, tendo papel preventivo ao surgimento de problemas emocionais em 

pais e em seus filhos com TDAH. 
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Introdução 

 

A interação entre pais e filhos constitui o relacionamento mais intenso na infância, pois 

representa o cerne do ambiente em que a criança está exposta, principalmente em seus primeiros 

anos de vida (BERNIER et al., 2012). Com isso, a relação entre pais e filhos torna-se 

extremamente relevante de ser estudada, uma vez que contribui para o desenvolvimento da 

criança. Essa relação é influenciada por vários fatores, especialmente levando-se em 

consideração o conjunto de estratégias adotadas pelos pais para educar seus filhos, chamadas 

de práticas educativas parentais. Já o estilo parental é o nome dado a esse conjunto de práticas 

educativas utilizadas pelos pais na interação afetivo-emocional estabelecida com seu filho, com 

o intuito de orientá-lo (GOMIDE et al., 2005).  

As práticas parentais que, em conjunto, caracterizam o estilo parental adotado e são 

descritas a seguir de acordo com o modelo apresentado por Gomide (2006). A prática parental 

de monitoria positiva refere-se a toda prática que envolve atenção, demonstração de afeto e 

carinho para com a criança. Nesta prática, os pais têm conhecimento sobre a vida de seu filho, 

aonde se encontra naquele exato momento e quais as atividades que exerce no dia-a-dia, porém 

sem serem invasivos. Já a prática educativa de comportamento moral, outra prática positiva, 

refere-se à capacidade dos pais em transmitir aos seus filhos os valores, tais como senso de 

justiça e honestidade. Esta prática fornece subsídios que auxilia no discernimento da criança do 

que é certo e do que é errado em termos de valores.  

Com relação às práticas parentais negativas, uma delas é a monitoria negativa ou 

supervisão estressante. Para Gomide (2006), tal prática consiste na tentativa excessiva de 

controlar a vida de seus filhos e na apresentação frequente de instruções que não são 

consideradas geralmente por seus filhos. A monitoria negativa transforma o clima do ambiente 

familiar em hostil, no qual o filho geralmente esconde o que acontece em sua vida na tentativa 

de manter a sua privacidade e fugir do controle excessivo. A negligência, outra forma de prática 

parental, consiste em não suprir as necessidades dos filhos, seja essa necessidade emocional ou 

de ordem prática. Portanto, os pais que praticam a negligência, podem interagir com seus filhos 

de forma não afetuosa, sem demonstrar carinho e amor, como também podem se ausentar de 

suas responsabilidades como pais, não orientando seus filhos quando necessário.  

Outra prática negativa levantada por Gomide (2006) é a punição inconsistente, 

caracterizada pela atribuição de punição ou reforço de um comportamento de acordo com o 

humor dos pais e não de acordo com as contingências. Portanto, a prática educativa depende 

unicamente do humor dos pais e não do comportamento dos filhos. Nestes casos, a criança 



aprende a discriminar apenas o humor de seus pais, ficando desorientadas com relação à 

pertinência ou não de seu comportamento, ou seja, aprende a reconhecer quando os seus pais 

estão de bom humor para poderem emitir determinado comportamento, mas fracassam em 

reconhecer se este comportamento emitido é ou não adequado para aquela contingência.  

Já com relação à prática de abuso físico, Gomide (2006) ressalta que os pais se utilizam 

de força física para agredir e machucar seus filhos sob a justificativa de estarem educando seus 

filhos. Por último, na disciplina relaxada, as regras que os pais estabelecem para seus filhos não 

são cumpridas, ou seja, os pais apenas ameaçam seus filhos, mas quando o comportamento 

indesejado é emitido pelos filhos, estes não são punidos. 

Segundo Gomide (2006), essas práticas podem estar associadas ao desenvolvimento de 

comportamentos pró-sociais (Práticas Positivas: Monitoria positiva e Comportamento moral) 

ou a comportamentos antissociais (Práticas Negativas: Monitoria negativa ou estressante, 

Punição inconsistente, Disciplina relaxada, Abuso físico e Negligência). O estudo de Gomide 

e colaboradores (2005) descreve que os pais de famílias com estilo parental positivo 

apresentavam altas habilidades sociais, ausência de sintomas de depressão e baixa incidência 

de estresse. Já entre os pais das famílias com estilo parental negativo, houve repertório 

insuficiente em habilidades sociais, presença de indicadores de estresse, como também de 

sintomas de depressão. 

Os aspectos relacionais tornam-se ainda mais importantes ao se tratar de famílias de 

crianças e adolescentes com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Este 

transtorno é definido pelo DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) 

como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por prejuízos associados à 

desatenção, desorganização e/ou hiperatividade e impulsividade, os quais são incompatíveis 

com a idade ou grau de desenvolvimento do sujeito. De acordo com o DSM-5 (2014), padrões 

de interação familiar na infância podem influenciar o curso do transtorno, contribuindo para o 

desenvolvimento secundário de problemas de comportamento. Os aspectos relacionais podem 

ser prejudicados principalmente devido à dificuldade destas crianças de autorregularem seus 

comportamentos, sendo mais dependentes do feedback e monitoração de seus pais ou 

responsáveis para balizarem seus atos (BARKLEY, 1997). Outros estudos apontam que 

crianças com TDAH levam mais tempo para desenvolverem habilidades autorregulatórias, 

dificultando no desempenho academico (SONUGA-BARKE, BITSAKOU, THOMPSON, 

2010; MCCLELLAND et al., 2007; SONUGA-BARKE, DALEY, THOMPSON, 2002). 

A autorregulação possibilita a transformação da percepção, acriança adota padrões 

pessoais, constrói cursos apropriados de ação, monitora e regula suas atividades por meio das 



autorreações avaliativas para agir de maneira que o satisfaça e para abster-se de ações que 

trazem autocensura. (BANDURA, 2008). A criança que autorregula sua aprendizagem de 

maneira adequada tende apresentar comportamentos que sustentam suas metas acadêmicas, se 

ajusta as variáveis pessoais e interpessoais, contextuais e sociais. Segundo Freitas-Salgado, 

(2013) as variáveis pessoais podem ser caracterizadas pelo conhecimento e a percepção de sua 

utilidade, as variáveis contextuais referem se ao ambiente, como sendo a sala de aula, tarefas 

de casa, instrução do professor, entre outros; e as variáveis interpessoais dizem respeito à 

relação com os pares, pais e/ou professores. (FREITAS-SALGADO, 2013). No entanto, 

crianças com sintomas de TDAH incluem elementos ligados aos déficits de autorregulação 

cognitiva (desatenção) e comportamental (hiperatividade / impulsividade), com isso, 

apresentam dificuldade em regular suas emoções e inibir uma resposta em função da demanda 

do ambiente (BIEDERMAN et al., 2012; FRIEDMAN et al., 2003; BARKLEY, 1997). 

Crianças com sintomas de TDAH resultam em sobrecarga parental, aumentando a 

probabilidade dos pais não adotarem práticas consistentes (cedendo frente aos comportamentos 

da criança), serem hiper-reativos em suas práticas (explosões de raiva constantes) ou, ainda, 

evitando o contato com os filhos (negligência). Além dos sintomas do transtorno do filho com 

TDAH, outras variáveis podem comprometer a habilidade parental, sendo algumas destas 

variáveis a presença de psicopatologia nos pais, a presença de estresse e a discórdia conjugal 

(JOHNSTON, JASSY, 2007). Crianças com TDAH demandam mais atenção e seus pais 

apresentam sobrecarga emocional devido ao cansaço e à tensão em função dos comportamentos 

dos filhos. A sobrecarga emocional, segundo Bellé e colaboradores (2009) é decorrente da 

maior assistência que seus filhos demandam e a falta de controle sobre o comportamento deles.   

O estudo de Marino (2015), em amostra de crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos com 

diagnóstico de TDAH, demonstrou que diferentes práticas de educação parental estão 

relacionadas a diferentes padrões de comportamento nos filhos e nos próprios responsáveis. 

Padrões caracterizados por práticas negativas foram encontrados associados a maior frequência 

de problemas de comportamento e menores indicadores de funcionamento adaptativo, tanto nas 

crianças como nos cuidadores. De modo contrário, as práticas positivas se correlacionaram a 

comportamentos adequados e ao melhor funcionamento adaptativo da dupla cuidador-criança. 

Além disso, Marino (2015) demonstrou também que práticas parentais negativas foram mais 

frequentemente escolhidas e usadas por cuidadores que relataram baixa percepção de suporte 

social e familiar, bem como de qualidade de vida, o que indica que estes responsáveis 

apresentam níveis altos de conflitos na família. Este estudo de Marino (2015) reforça a 

importância de se considerar a família tanto no controle preventivo dos sintomas quanto no 



tratamento de crianças com TDAH. A partir dos resultados encontrados neste estudo, o presente 

projeto se propõe a verificar se o treino de práticas parentais é uma proposta de intervenção 

eficaz nesta população de crianças com TDAH. A hipótese é a de que os sintomas relacionados 

ao TDAH diminuam em quantidade e frequência ao final da intervenção, pois o treino ensinará 

aos cuidadores habilidades para melhor manejar os comportamentos do filho característicos do 

transtorno. O processo de intervenção pode oferecer estratégias de habilidades sociais 

educativas mais adequadas para os pais lidarem com os problemas diários de seus filhos, 

substituindo estratégias inadequadas por melhores conduções de estratégias disciplinares não 

coercivas. (GOMIDE et al., 2005; WERBER, 2007).  

Os programas de treinamentos e orientações aos cuidadores à família têm-se mostrado 

como uma alternativa de êxito no tratamento quanto às questões dos pais e dos problemas de 

comportamentos dos filhos. Têm-se como base para essa afirmação estudos que apontam 

relevância social e científica sobre o tema. Nos estudos de Werber, Brandenburg e Salvador, 

(2006), Rocha (2009), Martin (2011), Biscouto, (2012) e Bolsoni-Silvae Borelli (2012) 

apontaram resultados positivos nos programas de treinamentos, intervenções e orientações a 

pais de crianças e adolescentes com problemas de comportamentos externalizantes e 

internalizantes, queixas escolares, TDAH ou Síndrome de Williams. 

 Werber, Brandenburg e Salvador, (2006) visou implementar e verificar a eficácia do 

programa “Promoção da Qualidade de Interação Familiar” (PQIF), que orienta e capacita pais, 

para que aprendam a manejar as contingências de práticas educativas. Foram 93 pais 

participantes que tiveram uma porcentagem de presença de 87,9% (média).  Os resultados 

quantitativos revelaram satisfação dos pais e diminuição de prática negativa. A análise 

qualitativa dos relatos dos pais demonstrou relatos sobre autoconhecimento e apontaram 

mudanças, como: aumento da participação e do envolvimento dos pais na vida dos filhos, 

estabelecimento de regras claras e consistentes, maior valorização de comportamentos 

adequados dos filhos e aumento da frequência de elogios por parte dos pais, diminuição ou 

abandono do uso de palmadas. O estudo ressalta que trabalhos de prevenção e intervenção com 

os pais são necessários para aumento da qualidade na interação familiar.  

 Rocha (2009) buscou avaliar os efeitos de um programa de Treinamento de Habilidades 

Sociais Educativas (THSE) junto a pais de crianças com TDAH, focalizando tanto a sua 

validade interna como a externa. Participaram deste estudo 16 mães de crianças com o 

diagnóstico de TDAH, foram aleatoriamente divididas em dois grupos: Grupo Experimental 

(GE) e Grupo Controle (GC). O estudo envolveu cinco fases: seleção da amostra, avaliação pré-

intervenção, intervenção, avaliação pós-intervenção e seguimento. O programa contou com 31 



sessões em grupo e 12 sessões individuais. Foi possível verificar bons resultados do programa, 

com relação à validade externa, o programa se mostrou efetivo para as mães do Grupo 

Experimental, que possibilitou estratégias de promoção de habilidades que contribuíram para 

mudanças significativas nos comportamentos dos filhos no âmbito social e acadêmico. Quanto 

à validade interna a diferença entre o grupo GE e GC mostrou diferença expressiva sobre o 

comportamento das mães.  

 O estudo de Martin (2011) propôs desenvolver, implementar e avaliar a eficácia de um 

programa de suporte familiar, treino de práticas parentais e habilidades sociais para pais de 

crianças e adolescentes com Síndrome de Williams (SW). A amostra foi composta por treze 

pais dos quais oito concluíram todo o processo. Neste estudo foram avaliados problemas de 

comportamento e indicadores de saúde mental como estresse, depressão, além de estilos 

parentais, habilidades sociais, percepção de Suporte Familiar e qualidade de vida. Os resultados 

apontaram presença de sinais de ansiedade e depressão, além de características de estresse e 

comportamento de agressão. Com relação às características de práticas parentais, habilidades 

sociais e qualidade de vida foi possível observar que alguns pais demonstraram prática de 

monitoria positiva abaixo da média e práticas de punição inconsistente com estilo parental de 

risco. De modo geral, após a intervenção, os índices em muitas das áreas avaliadas apresentaram 

redução.  

 Biscouto, (2012) avaliou um programa de intervenção junto a mães sociais que trabalham 

com crianças abrigadas em casas lares, visando capacitá-las a partir do referencial de práticas 

educativas parentais. Participaram da intervenção dois grupos de mães, sete do grupo 

mães/sociais, que trabalhavam em quatro casas-lares, de três instituições para 

crianças/adolescentes em situação de risco e seis do grupo de mães. Foram realizadas 10 

sessões, duas para aplicação dos pré e pós-testes e 8 de intervenção em grupo nas quais foram 

discutidos temas sobre práticas educativas parentais e os princípios fundamentais do Triple P, 

para ambos os grupos. O resultado apontou diminuição dos escores de problema de 

comportamento das crianças, as mães passaram a discriminar melhor seus comportamentos 

(adequados e inadequados) depois da intervenção o que acarretou o aumento da pontuação nas 

categorias das práticas que foram analisadas separadamente. O programa de intervenção 

proposto neste trabalho mostrou-se eficaz para gerar mudanças nos padrões de interação entre 

cuidadores e crianças, entretanto necessitaria de replicações em instituições e populações 

diferentes para garantir a aplicabilidade em ambientes diversos.  

 O estudo de Bolsoni-Silvae Borelli (2012) teve como objetivo a comparação de dois 

procedimentos de intervenção com pais que buscaram promover melhores interações sociais 



com seus filhos, por meio do treinamento e fortalecimento das habilidades sociais. Verificaram 

que ambos os grupos conseguiram resultados positivos, no entanto, o grupo (G1) que recebeu 

a intervenção mais longa (20 sessões de intervenção que ocorreu por aproximadamente cinco 

meses) destacou-se no aumento das habilidades sociais educativas parentais e habilidades 

sociais infantis. O grupo (G2) que recebeu 20 sessões de intervenção que ocorreu por 

aproximadamente três meses, beneficiou-se da diminuição dos problemas de comportamento e 

práticas negativas. 

 Observou-se por meio da literatura que é possível trabalhar para prevenir problemas de 

comportamento das crianças e práticas negativas parentais, quando os comportamentos que 

trazem mais punição que reforçadores ainda não estão fortemente instalados nos repertórios das 

crianças e dos pais, e para promover interações positivas e competência social. “Analisar a 

possibilidade de novas práticas parentais pode indicar mudanças nas práticas culturais de forma 

a garantir mais reforçadores positivos e promover interações positivas entre pais/cuidadores e 

seus filhos” (BOLSONI-SILVAE BORELLI, 2012). Assim, o processo de intervenção pode 

oferecer estratégias mais adequadas para os pais lidarem com os problemas diários, substituindo 

estratégias inadequadas por melhor condução no cotidiano com seus filhos. 

Problema de Pesquisa 

 O problema de pesquisa do presente projeto configura-se na relação bidirecional entre 

práticas educativas parentais e problemas de comportamento de crianças com TDAH. 

Considerando que os sintomas de TDAH resultam em sobrecarga parental, aumentando a 

probabilidade dos cuidadores adotarem práticas educativas negativas, e que tais práticas estão 

associadas à maior ocorrência de problemas de comportamento nesta população, o presente 

projeto se propõe a desenvolver um programa de intervenção para ensino de habilidades de 

manejo comportamental para os pais de crianças com TDAH para verificar se ao desenvolver 

habilidades de manejo nos pais, consequentemente os problemas de comportamento das 

crianças, característicos do transtorno, diminuem em frequência e intensidade. 

 Alguns trabalhos desenvolvidos, especialmente no trabalho de Marino (2015) e Teixeira, 

Marino e Carreiro (2015), demonstraram que padrões caracterizados por práticas negativas se 

associaram a maior frequência de problemas de comportamento e menos indicadores de 

funcionamento adaptativo tanto nas crianças como nos cuidadores. Contrariamente, as práticas 

positivas se associaram a comportamentos adequados e a melhor funcionamento adaptativo da 

dupla cuidador-criança. Também se mostrou com estes estudos que o uso de práticas parentais 

negativas está associado, no geral, a piores habilidades em funções executivas, sendo o inverso 



também verdadeiro. Além disso, foi possível demonstrar também que práticas parentais 

negativas são mais frequentemente escolhidas e usadas por responsáveis com baixos 

indicadores de suporte social e familiar, bem como de qualidades de vida, o que mostra que 

estes responsáveis apresentam níveis altos de conflitos familiares. Por fim, foi visto ainda que 

problemas de comportamentos nos responsáveis estão associados a outros problemas 

comportamentais nas crianças. No sentido contrário, altas habilidades sociais que caracterizam 

um bom funcionamento adaptativo dos responsáveis estão relacionadas ao desenvolvimento 

nas crianças de competências sociais e a um bom rendimento escolar. Portanto, estes resultados 

reforçam a importância de se considerar a família no tratamento de crianças com TDAH, bem 

como na prevenção do agravamento dos sintomas. 

 

Justificativa e Relevância 

 
 

O TDAH consiste em um problema de saúde pública na atualidade devido ao surgimento 

dos sintomas em idade precoce, alta prevalência, alta comorbidade com outros transtornos e o 

impacto direto no ambiente escolar, social e familiar (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). O fortalecimento de políticas públicas que também abarquem a família 

de crianças com TDAH, melhorando a qualidade de vida dos membros da família, faz-se 

necessário no cenário atual de saúde pública no Brasil. Na área da saúde mental da infância e 

adolescência, há uma carência no país de serviços especializados que, além de insuficientes, 

são desigualmente distribuídos, dificultando o acesso pela comunidade (PAULA et al., 2012). 

A implementação de um programa de intervenção com grupos de pais além de ser de 

baixo custo atinge um maior número de pessoas, prática relevante no estabelecimento de 

políticas públicas de atendimento a pessoas com transtornos do desenvolvimento e seus 

familiares. Além disso, evidenciado pela literatura Marino (2015) e Teixeira, Marino e Carreiro 

(2015), práticas educativas estão associadas consistentemente a perfis comportamentais e 

cognitivos expressos no ambiente escolar. Marino (2015) estabeleceu correlações significativas 

entre a ocorrência de práticas educativas parentais negativas e pior desempenho acadêmico, 

além da maior incidência de padrões comportamentais compatíveis com TDAH e pior 

desempenho acadêmico. O inverso também foi observado, práticas educativas parentais 

positivas estiveram associadas a melhores indicadores de habilidades sociais no ambiente 

escolar e melhor desempenho em testes que avaliaram atenção e funções executivas. Com esse 

projeto de pesquisa será possível verificar, mais claramente, se esses indicadores possuem 

relações causais, uma vez que ao instaurarmos padrões de práticas parentais positivas (muitas 



vezes em substituição as negativas) podermos observar se os perfis comportamentais expressos 

por seus filhos nos ambientes acadêmico e familiar também se alteram. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 Desenvolver implementar e avaliar os efeitos (sobre o perfil cognitivo e comportamental 

nos ambientes escolar e familiar) de um programa de intervenção parental de práticas positivas 

e habilidades sociais educativas para pais de crianças com TDAH. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar a prática educativa parental do grupo de pais de crianças com TDAH 

participantes do projeto. 

2. Descrever e analisar a prática educativa parental do grupo de pais de crianças com 

TDAH. 

3. Descrever o perfil cognitivo e comportamental das crianças com TDAH. 

4. Descrever os principais problemas de comportamento e perfil de competências 

relatadas por pais e professores das crianças com TDAH. 

5. Avaliar o perfil comportamental e indicadores de suporte social e saúde mental dos 

pais de crianças com TDAH. 

6. Avaliar o nível de estresse, ansiedade e depressão dos pais de crianças com TDAH. 

7. Aplicar um programa de intervenção em habilidades educativas parentais e 

habilidades sociais no grupo de pais de crianças com TDAH. 

8. Avaliar a eficácia da intervenção a partir dos indicadores de problemas 

comportamentais dos pais das crianças com TDAH. 

 

 

MÉTODO 

 

 A pesquisa foi conduzida sob um delineamento experimental, com um grupo de pais de 

crianças com diagnóstico de TDAH. 

 

Aspectos éticos 

 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

aprovado sob o processo CEP/UPM n° 2.301.33 e CAAE n° 70526317.9.0000.0084. 



A autorização dos participantes para a realização da pesquisa foi solicitada por meio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nos quais consta a descrição detalhada dos 

principais aspectos da pesquisa, ou seja, objetivos, participantes, contribuição do estudo, bem 

como, a solicitação da autorização para o desenvolvimento da pesquisa e acordo firmado das 

responsabilidades pertinentes à instituição e ao pesquisador. Nos Termos explicitam as questões 

metodológicas e éticas envolvidas na pesquisa, bem como, riscos envolvidos, procedimentos e 

garantia de sigilo durante o momento da coleta e divulgação dos dados. Foi entregue aos 

participantes uma cópia do Termo de Consentimento, após as orientações e assinatura. 

Local da Pesquisa 

 Os encontros foram realizados nas salas de atendimento do Programa de Pós-Graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) da UPM, onde se realiza avaliação 

neuropsicológica, comportamental e clínica de crianças e adolescentes com queixa de TDAH.  

Os encontros foram realizados em salas destinadas aos atendimentos individuais e de grupo, 

localizada na cidade de São Paulo, Brasil. 

O presente trabalho provém de um projeto mais amplo vinculado ao “Grupo de Estudos 

em Psicodiagnóstico e Intervenção em Distúrbios do Desenvolvimento (GEPID)” e ao “Grupo 

Processos atencionais e desenvolvimento humano”, ambos cadastrados no CNPq. Tal projeto 

mais amplo chamado “Correlações entre avaliações neuropsicológica, comportamental e clínica 

e testes computadorizados de atenção para rastreamento de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em crianças e adolescentes” constitui-se de avaliação neuropsicológica, 

comportamental e clínica para crianças e adolescentes com queixa de TDAH (CARREIRO et 

al., 2014). O serviço é oferecido gratuitamente para a comunidade desde 2008 e encontra-se em 

funcionamento. Com o desenvolvimento do projeto a fim de ampliar os alcances do trabalho, a 

partir de 2011 foi incluída a avaliação dos pais/mães visando compreender a dinâmica familiar 

na qual a criança ou adolescente está inserido. Desse projeto, tem sido derivado vários trabalhos 

de doutorado, mestrado, iniciação científica e TCC.  

Participantes e Informantes 

  Participaram deste estudo 4 mães e 2 pais e seus respectivos filhos e professores. Os pais 

foram convidados a participar do programa de intervenção e como critério de inclusão: aceitar 

participar e consentir a participação voluntariamente; apresentar disponibilidade para 

comparecer semanalmente para os encontros no grupo de intervenção; não ter participado de 

nenhum programa de intervenção com o mesmo foco.  



  E como critério de exclusão: não apresentar transtornos psiquiátricos graves, ou déficit 

cognitivo que prejudique a compreensão de instruções. Quanto aos critérios de inclusão das 

crianças: ter o diagnóstico de TDAH pelo protocolo de avaliação neuropsicológica, 

comportamental e clínica para crianças e adolescentes com queixa de TDAH oferecido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM), onde a pesquisa foi realizada; ter idade entre 6 a 12 anos sem 

distinção de gênero; cursar o ensino fundamental de escola pública ou privada da região de São 

Paulo-SP; apresentar quociente de inteligência (QI), acima de 70, medido pela Escala Wechsler 

de Inteligência para crianças - WISC-IV (WECHSLER, 2013). Como critério de exclusão, 

presença de problemas neurológicos e/ou psiquiátricos graves, síndromes genéticas ou quadros 

comórbidos com outros transtornos do neurodesenvolvimento que agravem o quadro.  

  Na Tabela 1 apresenta-se a caracterização do grupo de pais de acordo com a idade, sexo, 

nível de escolaridade, tipo de ocupação, estado civil, classificação sócio econômica conforme 

o critério de classificação econômica Brasil (2015-2016), associação brasileira de empresas de 

pesquisa-ABEP e identificação das práticas educativas parentais, avaliado pelo Inventário de 

Estilos Parentais – IEP (GOMIDE, 2006). 

 

 

 

 

Tabela 1. Descrição dos pais em função da idade, sexo, escolaridade, ocupação, estado civil, 

Classificação sócio econômica e identificação das práticas educativas parentais. 

 
Legenda: *(P3 e P4 casados); M (Masculino); F (Feminino); **Classificação sugerida pelo IBOPE/ABEP 

(2015/2016), a partir dos dados do Questionário critério de classificação econômica Brasil. 
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Identificação das Práticas 

Educativas Parentais  

       Fase Pré 

Intervenção 

Fase Pós 

Intervenção 

P1 40 F 
Superior 

Completo 
Advogada Casada B2 Ótimo  Bom 

P2 36 F 
Superior 

Completo 
Secretária Casada B2 Risco Regular 

*P3 41 F 
2°Grau 

Completo 
Do lar Casada B2 Regular Bom 

*P4 51 M 
Superior 

incompleto 

Gerente de 

TI 
Casado B2 Bom Ótimo  

P5 34 M 
Superior 

Completo 

Professor 

Geografia 
Casado B2 Regular Ótimo  

P6 44 F 
Pós-

Graduada 

Auxiliar de 

Biblioteca 
Separada B1 Ótimo  Ótimo  



 

  Na Tabela 2 apresenta-se a caracterização das crianças de acordo com a idade, sexo, nível 

de escolaridade e tipo de escola que frequenta, índice de memória operacional e classificação, 

diagnóstico (Avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica pelo grupo de pesquisa da 

UPM) e uso de medicação utilizada na fase de pré intervenção e seguimento. 

 

 

 

Tabela 2. Descrição das crianças em função da idade, sexo, escolaridade, escola, índice de memória 

operacional, diagnóstico (Avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica) e medicação utilizada. 
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Medicamento 

       
Fase Pré Intervenção 

1 11 M 6° ano Privada 94 Média TDAH Tofranil 

2 
10 F 5° ano Privada 88 Média 

Inferior 

TDAH Não 

3 8 M 3° ano Privada 94 Média Sinais TDAH Não 

5 10 M 5° ano Privada 100 Média Sinais TDAH Não 

6 
11 M 5° ano Privada 80 Média 

Inferior 

TDAH Não 

Legenda: M (Masculino); F (Feminino); WISC-IV-Escala Wechsler de Inteligência para crianças. (WECHSLER, 

2013). 

 

 

Avaliação Neuropsicológica, Comportamental e Clínica 

 

  As crianças participantes da pesquisa passaram pelo protocolo de avaliação no período 

de 2013 a 2016, sendo que quatro crianças passaram também pela reavaliação no período de 

2017. A Tabela 3. apresenta-se a caracterização das crianças de acordo com a idade, sexo, ano 

de avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica, ano de reavaliação neuropsicológica 

e comportamental, quociente de inteligência estimado no momento da avaliação e reavaliação. 
 

  



Tabela 3. Descrição das crianças em função da idade, sexo, ano de avaliação, ano de reavaliação e 

quociente de inteligência estimado no momento da avaliação e reavaliação. 

Crianças Idade Sexo Ano de Avaliação Ano de Reavaliação 

     

1 11 M 2013 2017 

2 10 F 2014 2017 

3 8 M 2016 (utilizada a de 2016) 

5 10 M 2013 2017 

6 11 M 2013 2017 

Legenda: M (Masculino); F (Feminino); WISC-IV- Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WECHSLER, 

2013); WASI Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (TRENTINI, YATES, HECK, 2014). 
 

 

 

  O protocolo de avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica para crianças e 

adolescentes com queixa de TDAH, da Universidade Presbiteriana Mackenzie contempla 4 

fases e 5 encontros. A primeira fase do encontro refere-se a triagem por telefone (1° fase) e uma 

triagem presencial (2° fase), tendo como propósito, investigar as queixas de TDAH. As crianças 

que atendem aos critérios do protocolo passam por mais três encontros (3° fase) de avaliação, 

o último encontro (4° fase), os pais recebem a devolutiva e o relatório com os resultados da 

avaliação de acordo com o protocolo de Carreiro e colaboradores (2014).  

  As especificidades relativas a instrumentos e procedimentos utilizados em cada uma das 

fases da avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica das crianças com queixa de 

TDAH, apresentam-se na figura 1. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Especificidades relativas a instrumentos e procedimentos utilizados nas fases de avaliação. 

Fase 1: Triagem/Telefone 

 

T 

 

Fase 3: 

Avaliação/Completa 

1° Encontros 

 

 

Fase 3: 

Avaliação/Completa 

2° Encontros 

 

 

Fase 3: Avaliação 

Clínico- Neurológico 

3° Encontros 

 

 

Crianças:   Clínica médica 

  Médico: Neurologista Infantil  
 

Crianças: Cadastro Inicial 

 Roteiro Inicial (Anamnese) 

 DSM-5 
  

 
 

Pais/Filhos: Comportamental 

 Roteiro de Anamnese 

 DSM-5 

 BPM 

 

Crianças: Neuropsicológica e Comportamental 

 Escala Wechsler (WISC-IV) 

 Teste TAC 

 Teste Trilhas 

Registro de Observação (DSM-V-TR) 

Pais: Comportamental  

 Roteiro de Anamnese 

 Inventário (CBCL-6/18) 

 Questionário (DSM-V-TR) 

 

Professores:  Comportamental  

   Inventário (TRF-6/18) 

    
    

Crianças:  Neuropsicológica e Comportamental 

  Escala Wechsler (WISC-IV) 

  Teste Wisconsin (WCST) 

  Teste CPT 

  Inventário (YSR-11/18) 

 

Fase 4: Devolutiva 

 

Pais:  Orientação aos Pais 

 Entrega do Relatório  

 

 

Fase 2: 

Triagem/Presencial 

1 Encontro 

Crianças: Neuropsicológica  

 Escala Wechsler (WASI) 

 Teste CPT 

 Teste TDE 
 

 
 



Reavaliação Neuropsicológica e Comportamental  

 

  As crianças avaliadas antes de 2016 foram reavaliadas para que assim fossem incluídas 

no programa de intervenção.  As especificidades relativas a instrumentos e procedimentos 

utilizados em cada uma das fases da reavaliação avaliação neuropsicológica e comportamental 

e clínica das crianças com TDAH, apresentam-se na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Especificidades relativas a instrumentos e procedimentos utilizados na reavaliação do estudo. 

 

 

 

 

Fase 1: Reavaliação 

 

Pais/Crianças: Comportamental  

 Roteiro de Anamnese 

 Inventário (BPM) 

 Questionário (DSM-5) 

 

Crianças: Neuropsicológica  

 Escala Wechsler (WASI) 

 Teste TAC 

 Teste Trilhas 

 Registro de Observação (DSM-V) 

 Teste Computadorizado-CPT 

 

Pais/Crianças: Orientação aos Pais 

Entrega do Relatório 

 

Fase 2: Devolutiva 

 



Materiais e Equipamentos  

  Nesta pesquisa foram utilizados os seguintes equipamentos: gravador de áudio; projetor 

multimídia (Datashow); Notebook; músicas, vídeos e materiais de papelaria, como, apostila; 

lápis; canetas; lápis de cor; papel sulfite; tesoura, papel colorido, entre outros. 

 

Instrumentos 

 

 Os instrumentos que não foram anexados são de uso exclusivo do psicólogo e autorizados 

para uso em conformidade com o sistema de avaliação de testes psicológicos desenvolvidos 

pelo Conselho Federal de Psicologia - SATEPSI http://satepsi.cfp.org.br/ 

 

Instrumentos de Auto avaliação 

 

1. Roteiro de Entrevista para avaliação final: Composto por perguntas fechadas e abertas 

com objetivo de avaliar o efeito do programa, as práticas educativas parentais, as habilidades 

sociais educativas e as mudanças apresentadas pelos filhos após sua participação no programa, 

segundo a percepção dos pais. 

2. ABEP -Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa: O Questionário Sócio 

demográfico (ABEP, 2015/2016) é um sistema de classificação econômica que identifica o 

sexo, idade, estado civil, profissão, número de filhos, identificação do chefe da família, com 

quem reside, tipo de vínculo de trabalho, além de estimar o poder de compra para obter a classe 

econômica da pessoa. 

3. Escalas Beck (Inventário de Depressão Beck - BDI e Inventário de Ansiedade - BAI): É 

uma escala sintomática de depressão, utilizado na área clínica, sujeitos de pesquisa, pacientes 

psiquiátricos e população geral. É uma escala de autorrelato, contém 21 itens, cada um com 

quatro alternativas, que refletem níveis crescentes de gravidade da depressão. O BAI é uma 

escala de auto relato, que mede a intensidade de sintomas de ansiedade. São 21 itens, que o 

sujeito avalia com referência a si mesmo. Pontua quatro graus de severidade; absolutamente 

não, levemente, moderadamente e gravemente. (CUNHA, 2001).  

4. Instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-bref”: É um 

Inventário dividido em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

Constam 26 questões, sendo duas perguntas gerais sobre qualidade de vida e as outras 

representando as 24 facetas do Whoqol-100, que foi desenvolvido a partir de uma abordagem 

http://satepsi.cfp.org.br/


transcultural, tendendo refletir a percepção que a pessoa avaliada tem de seu contexto cultural, 

social e do meio ambiente. (FLECK et al., 2000).  

5. Inventário de Percepção de Suporte Familiar - IPSF: Avalia o quanto as pessoas 

percebem seu suporte familiar, de acordo com três fatores: afetividade, autonomia e adaptação 

entre os membros. Sua aplicação é indicada para pessoas entre 11 e 57 anos. É composto por 

42 afirmações relacionadas a situações familiares, a pessoa deverá marcar a frequência com que 

cada situação acontece em sua família. A pontuação obtida é transformada em percentil e 

classificada como baixo, médio-baixo, médio-alto ou alto. (BAPTISTA, 2009; 2005).  

6. Inventário de sintomas de estresse para adultos de Lipp - ISSL: O Inventário permite 

realizar um diagnóstico preciso de estresse e visa identificar a sintomatologia psicológica e 

etiologicamente a ele ligada e a fase (Alerta, Resistência, Quase Exaustão e Exaustão) que a 

pessoa apresenta. O diagnóstico de estresse é feito quando os escores brutos, para a Fase de 

Exaustão é maior do que 8 (oito) de Alerta é maior do que 6 (seis) e para a Fase de Resistência 

é maior do que 3 (três). O escore bruto é transformado em porcentagem em cada uma das fases 

descritas pelo teste, e a maior porcentagem obtida indica a fase do estresse em que o sujeito se 

depara. (LIPP, 2000; 1994).  

7. Inventário de Estilos Parentais - IEP: é composto por 42 questões que correspondem às 

sete práticas educativas, sendo duas positivas (monitoria positiva e comportamento moral) e 

cinco práticas educativas negativas (punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada, 

monitoria negativa e abuso físico) (GOMIDE, 2006).  

8. Inventário de Auto Avaliação para Adultos de 18 a 59 anos – (ASR/18-59) Adult Self-

Report Form for Ages 18-59: Inventário para adultos, permite gerar três tipos de perfis: (a) 

Perfil que contém a escala de funcionamento adaptativo em relação às áreas educação, trabalho, 

amigos família e companheiro; (b) Perfil das escalas orientadas pelo DSM-IV, composto por 

problemas depressivos, problemas de ansiedade, problemas somáticos, problemas de déficit de 

atenção com hiperatividade, problemas de personalidade antissocial, transtornos de 

comportamento e problemas de personalidade evitativa; (c) Perfil da escala das síndromes que 

incluiu ansiedade/depressão, isolamento/depressão, queixas somáticas, problemas de 

pensamento, problemas de atenção, comportamento de quebrar regras, comportamento 

agressivo e intrusivo; será analisado também o Perfil dos problemas de Internalização (soma 

dos problemas: ansiedade/depressão; isolamento/depressão e queixas somáticas, incluídos no 

perfil das síndromes), Externalização (soma dos problemas comportamento de quebrar regras e 

comportamento agressivo que estão incluídos, também, no perfil das síndromes), problemas 



totais (soma de todas as escalas) e uso de substâncias. (ACHENBACH; RESCORLA, 2004; 

2001). 

 

Instrumentos de avaliação Pais/Crianças 

1. Roteiro de Anamnese -Reavaliação: Tem como objetivo coletar informações sobre a 

percepção dos pais quanto ao problema de comportamento do filho.  

 

2. Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 06 e 18 anos 

(CBCL-6/18) – Child Behavior Checklist For Ages 6-18: O instrumento de avaliação 

comportamental oferece uma abordagem compreensiva para avaliar problemas de 

comportamento e têm por objetivo delinear um perfil dos comportamentos frequentemente 

emitidos pela criança e pelo adolescente em suas relações sociais, atividades diárias e problemas 

emocionais. É um dos inventários de comportamento mais mencionados na literatura mundial, 

foi traduzido para mais de 30 idiomas devido ao seu rigor metodológico com que foi elaborado 

e por seu valor em pesquisa e utilidade na prática clínica (PESCE, 2009). É dividido em 

perguntas abertas e perguntas fechadas. A primeira parte é composta por sete questões abertas 

com o intuito de investigar doenças, deficiências, desempenho escolar e relatos das 

preocupações dos pais sobre seus filhos. As questões referem-se à competência social, contém 

três escalas a serem analisadas: primeira escala se refere à escala de atividade, avalia a 

quantidade e qualidade da participação da criança em esportes, hobbies, atividades, jogos, 

tarefas e afazeres. A segunda escala se refere à escala social, avalia a integração e participação 

da criança em grupos sociais. E a terceira escala avalia o desempenho escolar da criança, 

incluindo situação de recuperação ou repetência e a presença ou ausência de problemas 

escolares. A segunda parte é comporta por 113 perguntas fechadas, na qual o 

pai/mãe/responsável encontrará uma lista de afirmações que descrevem crianças e adolescentes 

e será convidado a identificar problemas de comportamento (ACHENBACH; RESCORLA, 

2004, 2001).  

 

3.  Questionário de sinais de desatenção e hiperatividade baseado no Manual Estatístico 

de Classificação dos Transtornos Mentais Avaliação DSM-V (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). No roteiro constam nove (n=9) perguntas referentes 

a comportamentos de Desatenção, seis (n=6) comportamentos Hiperativos e três (n=3) 

comportamentos Impulsivos descritos pelo DSM-5 adaptados ao contexto de realização de 

testes. As mães e/ou pais devem indicar a frequência com que o padrão comportamental ocorre 



de acordo com o critério (0) nunca ou raramente; (1) às vezes; (2) frequentemente ou (3) muito 

frequentemente. 

Instrumentos de avaliação pais/filhos e professores/alunos 

1. Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI): O IFERI foi 

desenvolvido por Trevisan e Seabra (em preparação), com base na CHEXI de Thorell e Nyberg 

(2008).  Tem como finalidade avaliar o funcionamento executivo por meio de uma medida 

funcional e deve ser respondido por pais e professores. O IFERI é constituído por 28 itens 

divididos em cinco subescalas: Memória de Trabalho - MT (5 itens) Controle Inibitório - CI (6 

itens), Flexibilidade - FL (5 itens), Aversão à demora - AD (5 itens) e Regulação – RG (7 itens). 

Cada um dos 28 itens pode ser avaliado como: “definitivamente não é verdadeiro”, “não é 

verdadeiro”, “é parcialmente verdadeiro”, “é verdadeiro” e “definitivamente é verdadeiro”, os 

quais recebem pontuação de 1 a 5, respectivamente. Este instrumento também foi respondido 

pelo professor. 

Instrumentos de avaliação respondidos por professores/alunos  

1.Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 06 e 18 anos (TRF/6-

18) - Teacher’s Report Formfor Ages 6-18. O TRF6/18 é respondido pelo professor e possui 

itens compatíveis com o CBCL/6-18 referentes às escalas das síndromes de problemas de 

comportamento, escala total de competências e escalas orientadas pelo DSM. Porém, inclui 

escala do funcionamento adaptativo específico para o contexto escolar. Essa escala avalia o 

desempenho acadêmico e as características adaptativas do comportamento do aluno a partir do 

relato do professor. (ACHENBACH; RESCORLA, 2004; 2001). Os respondentes devem 

conhecer bem a criança e ou adolescente, com contato próximo com o aluno pelo menos nos 

últimos seis meses (BORDIN et al., 2013). 

2. Escala TDAH. Escala de Transtorno do Déficit de Atenção Hiperatividade. É um 

instrumento que avalia sintomas comportamentais do TDAH para sintomas primarios e 

secundários, no ambiente escolar, tendo o professor como fonte de informação. Para os 

sintomas primarios, avalia a desatenção e a hiperatividade e para os sintomas secundários, 

avalia problemas de aprendizagem e comportamento antissocial na escola. Tem intuito de 

auxiliar na avaliação psicológica e no processo psicodiagnóstico em crianças e adolescente com 

queixa do transtorno, na faixa etária de 6 a 17 anos (BENCZIK, 2000).  

 

 



Instrumentos de avaliação neuropsicológica  

1. Teste de Desempenho Contínuo de Conners (Conners’ Continuous Performance Test II - 

CPT II) (EPSTEIN et al., 2003; CONNERS et al., 2003): É um instrumento computadorizado 

que se propõe a avaliar alguns dos mecanismos envolvidos na função da atenção-concentração. 

Consiste na apresentação, na tela de um computador, de estímulos representados por letras em 

sucessão em intervalos variáveis de tempo. O participante recebe instruções para pressionar a 

tecla de espaço ou o botão esquerdo do mouse, com a maior presteza possível todas as vezes 

que surgir qualquer letra menos o X para o qual a resposta deverá ser suprimida. O teste avalia 

os erros e o tempo de reação nas várias fases de sua execução. Os dados são comparados a um 

banco de dados que foi constituído a partir de resultados obtidos em populações clínicas (com 

provável TDAH) e em populações normais (sem características do transtorno). O resultado 

global é dado pela porcentagem de probabilidade de o indivíduo se situar em uma das duas 

amostras que compõe o banco de dados. Além deste resultado global, são registrados 

indicadores sobre o estado de vigilância do testando durante sua duração. Há estudos com a 

população brasileira (MIRANDA et al., 2007, MIRANDA et al., 2012).  

2. Teste de Trilhas para escolares: O Teste de Trilhas (MONTIEL; SEABRA,2012a) avalia 

a flexibilidade cognitiva. Foi adaptado a partir do Trail Making Test, composto por números e 

letras, e com base nas versões de Espy (1997), Espy e Cwik (2004) e Baron (2004). O teste 

possui duas partes (A e B) em que são apresentados letras e números alternados, sendo 

necessária a ligação dos itens por ondem alfabética e numérica. Considera-se o número de 

sequências corretas e o tempo de execução em cada parte do teste. 

3. Teste de Atenção por Cancelamento (TAC): O TAC (MONTIEL; SEABRA, 2012b) avalia 

a atenção seletiva (partes 1 e 2) e atenção seletiva e alternada (parte 3). Baseia-se no paradigma 

clássico de cancelamento de estímulos e é composto por três partes, cada um com uma matriz 

com 300 estímulos (formas geométricas). Na parte 1, há apenas um estímulo alvo e a criança 

deverá cancelar todos os estímulos idênticos ao alvo; na parte 2, a complexidade da tarefa é 

maior, pois o estímulo alvo é composto por duas figuras, que precisam estar dispostas uma ao 

lado da outra na mesma linha e ordem; na parte 3, o estímulo alvo muda a cada linha. Há tempo 

limite de 1 minuto para cada parte do teste. São computados número de acertos e erros em cada 

parte e no total do teste. 

4. Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – 4a Edição (WISC-IV): é um 

instrumento clínico de aplicação individual (WECHSLER, 2013) que tem como objetivo 

avaliar a capacidade intelectual das crianças e o processo de resolução de problemas. Faixa 

etária: 6 anos e 0 meses a 16 anos e 11 meses.  É composto por 15 subtestes, sendo 10 principais 



e 5 suplementares, e dispõe de quatro índices, a saber: Índice de Compreensão Verbal, Índice 

de Organização Perceptual, Índice de Memória Operacional e Índice de Velocidade de 

Processamento, além do QI Total. Para este estudo serão utilizados apenas os dois subtestes 

necessários para cálculo do Índice de Memória Operacional.  

5. Teste dos Cinco Dígitos (FDT): É composto por quatro partes: Leitura, Contagem, Escolha 

e Alternância. As duas primeiras medem processos simples e automáticos, enquanto as duas 

últimas medem processos mais complexos que requerem um controle mental ativo.  É um teste 

multilíngue de funções executivas, baseado em conhecimentos linguísticos mínimos: a leitura 

dos dígitos de 1 a 5 e a contagem de quantidades de 1 a 5.  Utiliza estas cinco quantidades como 

simples unidades cognitivas recorrentes dentro de tarefas de dificuldade crescente; o que 

permite medir, a velocidade e a eficiência mental da pessoa, além de identificar imediatamente 

a diminuição na velocidade e na eficiência, característica das pessoas com transtornos 

neurológicos ou psiquiátricos. Esse instrumento avalia de forma breve e simples a velocidade 

de processamento cognitivo, a capacidade de focar e reorientar a atenção e a capacidade de lidar 

com interferências, permite descrever a velocidade e a eficiência do processamento cognitivo, 

a constância da atenção focada, a automatização progressiva da tarefa e a capacidade de 

mobilizar um esforço mental adicional quando as séries apresentam dificuldade crescente e 

exigem concentração maior (CAMPOS et al., 2016)  

6. Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI): (TRENTINI, YATES, BATES, 

2014) é um instrumento breve de avaliação da inteligência, aplicável a crianças de 6 anos a 

idosos de 89 anos de idade. Fornece informações sobre os QIs Total, de Execução e Verbal a 

partir de quatro subtestes (Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial), em um 

curto espaço de tempo. A escala ainda fornece a possibilidade de avaliação do QI Total com 

apenas dois subtestes (Vocabulário e Raciocínio Matricial). Para esse projeto será utilizado o 

índice de execução da WASI para verificar mudanças nos padrões em função da intervenção.  

 

Procedimentos da Pesquisa 

 A seleção dos participantes foi realizada a partir de uma listagem de 155 crianças e 

adolescentes que participaram do protocolo de avaliação, de acordo com Carreiro e 

colaboradores (2014). Inicialmente os pais que atenderam aos critérios de inclusão foram 

convidados a participar do programa de intervenção, sendo que, o primeiro contato foi feito por 

telefone com cada família convidando-os a participar da pesquisa e foram esclarecidos os 

procedimentos, ou seja, as etapas e objetivos e a sua possível participação. Os professores 



participaram como informantes das crianças com TDAH. Para as crianças que cursavam o 

ensino fundamental do 1° ao 5° ano, foi solicitada a participação do professor responsável pela 

sala de aula e para as crianças a partir do 6° ano foi solicitada a participação do professor que 

ministra as disciplinas de português ou de matemática, por considerar que, devido ao maior 

número de aulas semanais dessas disciplinas e o contato entre os alunos.  

 Na primeira etapa os pais receberam o convite por telefone e os que aceitaram participar 

do programa de intervenção, passaram pelas fases descritas na Tabela 4: (1) Reavaliação das 

Crianças com TDAH (2) Constituição do Grupo; (3) Avaliação Pré-Intervenção; (4) 

Intervenção com aplicação de um grupo de suporte familiar, treino de práticas parentais e 

habilidades sociais para pais; (5) Avaliação pós-intervenção e (6) Seguimento. 

 

Tabela 4. Fluxograma de execução do estudo com apresentação das etapas do projeto, quantidade e 

duração dos encontros. 

ETAPA ETAPAS DO ESTUDO 
DURAÇÃO DOS 

ENCONTROS 

1° 

Reavaliação das 

Crianças com 

TDAH 

 Elaborou lista de crianças com TDAH. 

Contato com as mães ou pais, convite para participar da reavaliação Dois encontros de 

60minutos. 

2°  

Constituição do 

grupo 

 

Contato com as mães ou pais, convite para participar do grupo de 

intervenção. 

Montagem da Lista dos participantes 
 

3°  

Avaliação pré-

intervenção 

Assinatura do termo de consentimento. 

Avaliou as mães e pais com os instrumentos de problemas de 

comportamento, indicadores de ansiedade, estresse, depressão, 

qualidade de vida, indicadores de estilos parentais e habilidades 

sociais.  

Avaliou crianças: Dificuldades Cognitivas e Comportamentais. 

Entrega dos instrumentos: TRF, Benczik, IFERI (versão professor). 

Dois encontros de 

120 minutos. 

(Poderá ser acrescido 

um encontro caso 

necessário) 

4°  

Programa de 

Intervenção 

Intervenção Parental de Práticas Educativas para grupo de pais ou 

mães de crianças com TDAH visando suporte sócio emocional, 

desenvolvimento de práticas parentais e habilidades sociais, frente às 

dificuldades cognitivas e comportamentais dos filhos. 

Nove encontros 

semanais com 

duração de 90 

minutos. 

5°  

Avaliação pós-

intervenção 

Reavaliou os pais com os instrumentos da avaliação pré-intervenção 

Entrega dos instrumentos: TRF, Benczik, IFERI (versão professor). 

Reavaliará crianças: Dificuldades Cognitivas e Comportamentais. 

Encerramento do grupo  

um encontro de 90 

minutos, para pais 

um encontro de 90 

minutos para filhos 

6° 

Seguimento 

Seguimento: será realizado um encontro por mês durante o 1°e 2° 

semestre de 2018 (após 3 meses do término) para a manutenção da 

intervenção e avaliação do grupo. 

8 encontros de 

120minutos. 

 

 

 



1. ETAPA. Reavaliação das Crianças com TDAH 

 

  Na primeira etapa foi necessário reavaliar as crianças que passaram pelo protocolo de 

avaliação antes de 2016, para que na segunda etapa o convite fosse feito. 

 

2. ETAPA. Constituição do Grupo 

 O programa de intervenção teve início no segundo semestre de 2017. A listagem com os 

nomes das crianças com diagnóstico TDAH foi concluída no início de agosto para que o contato 

fosse iniciado e os convites feitos às mães e pais. Nesta etapa o calendário foi preparado com 

as datas de acordo com a aprovação do comitê de Ética. 

3. ETAPA. Avaliação Pré-Intervenção 

  A avaliação Pré-Intervenção foi realizada em dois encontros de aproximadamente 60 

minutos de duração. Os pais receberam os instrumentos de forma individual e foram assistidos 

e instruídos quanto ao processo de preenchimento. Os cadernos e/ou folhas de respostas foram 

entregues aos pais, após assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido, o 

pesquisador orientou quanto as instruções e manteve-se na sala para acompanhar o final do 

preenchimento dos instrumentos.  

  Para avaliar a criança, os pais responderam os instrumentos compatíveis à observação dos 

comportamentos no ambiente familiar e levou-se aos professores de seus filhos, os instrumentos 

compatíveis a observação dos comportamentos no ambiente escolar.  

 Para investigar problemas cognitivos, as crianças foram avaliadas em sala separadas dos 

pais e receberam as instruções e acompanhamento individualmente.  Essa etapa foi 

conduzida por um aluno de doutorado com formação em Psicologia e recebeu ajuda de alunos 

estudantes de psicologia, constituintes desse projeto.   

 As especificidades relativas aos instrumentos e procedimentos utilizados na terceira etapa 

de avaliação Pré-Intervenção, apresentam-se na Figura 3. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 :Especificidades relativas a instrumentos e procedimentos utilizados na etapa Pré-Intervenção. 

 

 

4. ETAPA. Programa de Intervenção 

  Na quarta etapa, foi elaborado e aplicado o programa de intervenção parental de práticas 

positivas e habilidades sociais educativas para pais sobre dificuldades cognitivas e 

comportamentais de crianças com TDAH.  

  O programa foi adaptado e elaborado com base nos programas de orientação e intervenção 

para pais, seguindo o “Programa de Qualidade na Interação Familiar” de Werber, Salvador, 

Avaliação Pré Intervenção-

1°Encontro 

 

Avaliação Pré Intervenção- 

2°Encontro 

 

Pais/Filhos: Avaliação Comportamental  

  Roteiro de Anamnese  

  DSM-V-TR 

  Inventário CBCL-6/18 

  Inventário IFERI(Versão Pais) 
   

   

  
Professores: Comportamental  

  Inventário TRF/6-18 

  TDAH (Benczik) 

  Inventário IFERI 
   

   

  
Crianças: Neuropsicológica  

 Trilhas para escolares 

 Teste Computadorizado (CPT) 

 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

 WISC-IV- Dígitos e Sequência de números e letras  

 Teste do 5 Dígitos (FDT) 

   

   

  
Pais: Autoavaliação 

 Questionário Sócio demográfico ABEP 
 Inventário de Estilos Parentais IEP 

 Escalas Beck (BDI/ BAI) 
 WHOQOL-bref 
 Inventário IPSF 
 Inventário ASR 

 Inventário ISSL 

 

 

  
   

   

  

Professores: Coleta dos Instrumentos Preenchidos  

 Inventário TRF/6-18 

 BENCZIK 

 Inventário IFERI (Versão Professores) 
  

 

 

  
   

   

  



Brandenburg (2014), esse estudo foi aplicado em vários grupos no projeto de extensão 

universitária da Universidade Federal do Paraná (Projeto Criança: Desenvolvimento, Educação 

e Cidadania) e aponta bons resultados e eficácia. Os autores realizaram 8 encontros para 

treinamento de pais, abordando os seguintes temas: (1) Abertura-Princípio da Aprendizagem; 

(2) Regras e Limites; (3) Consequências para Comportamentos Adequados; (4) Consequências 

para Comportamentos Inadequados; (5) Relacionamento Afetivo e Envolvimento; (6) Voltando 

no Tempo; (7) Autoconhecimento e Modelo; (8) Revisão e Encerramento.  

  Além desse, foi consultado a cartilha “Pais como Co-terapeutas: Treinamento em 

Habilidades Sociais como Recursos Adicionais” de Pinheiro, Del Prette e Haase (2002) que foi 

planejada com o intuito de desenvolver habilidades sociais para treinamento de pais. Esse 

estudo refere-se a um programa pensado em sequências de 9 passos, sendo que cada passo 

propõe uma ou mais atividade para pais realizarem com e para os seus filhos. O estudo aborda 

os seguintes temas: (1) Por que as crianças se comportam de maneira inadequada; (2) Prestando 

atenção no bom comportamento do filho-recreio especial; (3) Prestando atenção na brincadeira 

independente; (4) Prestando atenção no comportamento obediente; (5) Ensinando a ler o 

ambiente; (6) Dando ordens eficientes; (7) Melhorando o comportamento na escola; (8) 

Representação de papéis; (9) Desenvolvendo a capacidade de se expressar. 

  Seguindo os modelos acima citado o presente “Programa de Intervenção em Práticas 

Educativas Parentais” para pais de crianças com TDAH, foi realizado em 9 sessões com 

duração de aproximadamente 120 minutos cada, que incluir os seguintes temas: (1) 

Conhecimento sobre TDAH; (2) Comportamentos Adequados e Inadequados; (3) 

Relacionamento Afetivo e Envolvimento (4) Práticas Educativas Parentais (5) Regras e 

Limites (6) Autoconhecimento e Monitoria Positiva e Negativa (7) Monitoria Negativa (8) 

Monitoria Positiva  (9) Fechamento, Revisão e Encerramento. 

  No Quadro 1 são delineados os temas dos encontros. 

 



Quadro 1. Temas dos Encontros. 

Tema Organização dos Encontros 
Objetivos 

 

1
° 

C
o
n

h
ec

im
en

to
 

so
b

re
 

T
D

A
H

 
Parte 1: 

Constituição e Contrato grupal 
Apresentar e integrar o grupo, mostrar o programa, definir o contrato e trabalhar 

com as noções sobre TDAH. 

 

120 Minutos 

Parte 2: 

TDAH: Caracterização e Comportamentos 

Parte 3: 

Fechamento do Encontro e Tarefa de Casa 

2
° 

C
o
m

p
o
rt

a
m

en
to

s 

A
d

eq
u

a
d

o
s 

e 

In
a
d

eq
u

a
d

o
s 

Parte 1:  

Retomada do Encontro Anterior 

Retomada da Tarefa de Casa 

 
Sensibilizar os pais para a percepção dos comportamentos dos filhos; valorizar 

os comportamentos adequados e como lidar com os comportamentos 

inadequados. 

 

120 Minutos 

Parte 2: 

Observação e Abordagem de Comportamentos Inadequados. 

Observação e Valorização dos Comportamentos Adequados. 

Parte 3: 

Fechamento do Encontro e Tarefa de Casa 

3
° 

R
el

a
ci

o
n

a
m

en
to

 A
fe

ti
v
o

 

e 
E

n
v

o
lv

im
en

to
 

Parte 1:  

Retomada do Encontro Anterior 

Retomada da Tarefa de Casa Sensibilizar os pais para a empatia com os filhos, mostrando a importância de 

demonstrar afetos, de participar e se envolver efetivamente na vida dos filhos. 

Reflexão sobre a qualidade da relação com os filhos. 

120 Minutos 

Parte 2:   

Relação pais e filhos, a importância da Empatia. 

 

Parte 3: 

Fechamento do Encontro e Tarefa de Casa 

4
 

P
rá

ti
ca

s 

E
d

u
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ti
v
a
s 

P
a
re

n
ta

is
 Parte 1: 

Retomada do Encontro Anterior 

Retomada da Tarefa de casa 

 

Introduzir e identificar nas relações familiares o tema: Práticas Educativas 

Parentais. 

 

120 Minutos 
Parte 2: 

Introduzir as Práticas Educativas Parentais 



Parte 3: 

Fechamento do encontro e tarefa de casa 
 5
 

R
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s 

e 
L
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Parte 1: 

Retomada do Encontro Anterior 

Retomada da tarefa de casa 

 
Mostrar para os pais a necessidade de regras claras, consistentes e coerentes, 

bem como a necessidade de monitoria do comportamento da criança para 

propiciar um desenvolvimento infantil saudável. 

 

120 Minutos 
Parte 2: 

Estabelecer regras e limites de maneira adequada (dentro do 

desenvolvimento das práticas positivas e redução das negativas) 

Parte 3: 

Fechamento do encontro e tarefa de casa 

6
° 

 

 A
u

to
c
o
n

h
ec

im
en

to
 

e 
M

o
n

it
o
ri

a
 

(P
o
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ti
v
a
 e

 

N
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a
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v
a
) 

Parte 1: 

Retomada do Encontro Anterior 

Retomada da tarefa de casa Sensibilizar e propiciar o autoconhecimento e tomada de mudança a partir das 

informações sobre a monitoria positiva e negativa. 

 

120 Minutos 

Parte 2: 

Autoconhecimento  

e aprofundamento das monitorias (positiva e negativa) 

Parte 3: 

Fechamento do encontro e tarefa de casa 

7
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a
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v
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Parte 1: 

Retomada do Encontro Anterior 

Retomada da tarefa de casa 

 
Conscientizar os pais sobre as práticas parentais negativas. Propiciar a 

identificação de dificuldades cotidianas frente aos comportamentos inadequados 

da criança com TDAH e desenvolver formas adequadas e efetivas de lidar com 

estas. 

 

120 Minutos 

Parte 2: 

Aprofundar o conhecimento das práticas educativas e 

desenvolvimento de manejos adequados: 

Parte 3: 

Fechamento do encontro e tarefa de casa 

8
  

M
o
n

i

to
ri

a
 

P
o
si

ti

v
a
 Parte 1: 

Retomada do Encontro Anterior 

 Retomada da tarefa de casa 

 

 



Parte 2:  

Aprofundar o conhecimento das práticas educativas e construir novos 

repertórios. 

Propiciar a auto-observação, como pessoa antes de serem pais, dando ênfase para 

qualidades de cada um. Além disso, perceber-se como modelo de 

comportamento para o filho. 

Estimular a relação pais e filhos, por meio do brincar. 

 

120 Minutos 

Parte 3: 

Fechamento do encontro e tarefa de casa 

 

9
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R
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n
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m
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Parte 1:  

Retomada da tarefa de casa 

Revisão de todos os conteúdos trabalhados no programa e feedback dos 

participantes sobre o aproveitamento do conteúdo e do grupo em geral. 

 

120 Minutos 

Parte 2:  

Revisão das experiências do grupo 

Parte 3:  

Fechamento  

e Encerramento 



5. ETAPA. Avaliação Pós-Intervenção 

 Nesta etapa os pais foram avaliados em grupo, uma vez que todos os integrantes 

mantiveram uma relação de confiança entre eles. Os mesmos instrumentos descritos na fase na 

Pré Intervenção foram administrados novamente, acrescentando apenas o roteiro de entrevista 

para avaliação final.  

  Quanto avaliação Pós Intervenção das crianças será realizada em junho de 2018, porque 

é necessário que seja administrada 6 meses após o processo de intervenção, uma vez que precisa 

de tempo de adaptação dos pais e manutenção do novo repertório em Práticas Educativas 

Parentais. 

 

6. ETAPA Seguimento  

 No final do processo da intervenção visto na etapa 4, os pais sugeriram que o programa 

continuasse, mediante a essa nova demanda, foi combinado um encontro por mês, com início 

previsto para março de 2018. As especificidades relativas aos procedimentos utilizados na sexta 

etapa, apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Fluxograma de execução do seguimento com apresentação, quantidade e duração dos 

encontros. 

 

ENCONTROS PROCEDIMENTOS 

1° 

Encontro 

Março 

120minutos 

 

• Dinâmica de abertura das atividades  

• Discussão sobre o processo de intervenção 

• Apresentação Power Point dos Resultados das Avaliações pré e pós intervenção 

• Devolutiva e nova proposta para o seguimento 

 

2° 

Encontro 

Abril 

120minutos 

• Retomada do Encontro Anterior 

• Retomada das práticas educativas 

• Exercício. Treino de Habilidade Social 

3° 

Encontro 

Maio 

120minutos 

• Verificação da manutenção das práticas positivas e manejo de novos comportamentos 

• Exercícios: Baralhos de Práticas Educativas Parentais 

4° 

Encontro 

Avaliação 

Junho 

120minutos 

• Reavaliará os pais com os instrumentos da avaliação pré-intervenção 

• Entrega dos instrumentos: TRF, Benczik, IFERI (versão professor). 

• Reavaliará crianças: Dificuldades Cognitivas e Comportamentais.  

 

 

 

 

 



 

 

Análise dos dados 

 

  Os dados obtidos a partir dos instrumentos de avaliação são apresentados em duas partes, 

a primeira refere se à avaliação pré-intervenção e pós intervenção e neste caso serão analisados 

somente os dados dos pais que concluíram as nove sessões de intervenção e realizaram a 

avaliação pós intervenção. pré-intervenção, de modo quantitativo, de acordo com seus manuais 

e comparado com a sua amostra de padronização. A segunda parte será apresentada as análises 

qualitativas dos próprios encontros e do questionário de satisfação do processo e suas respostas 

serão categorizadas e analisadas, segundo a metodologia de Bardin (2000). A análise de 

conteúdo foi utilizada para sistematizar os dados e por envolver um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação que não tem um formato único, possibilitando assim, uma construção 

de acordo com as especificidades de cada contexto (BARDIN, 2000).  

 

  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Modificações nos indicadores de ansiedade, depressão e estresse, comparando-se a situação pré 

e pós avaliação (Tabela 5). Verificou-se redução nesses indicadores quando comparadas as 

avaliações pré e pós intervenção. 

 

Tabela 5: Indicadores de ansiedade, depressão e estresse, comparando-se a situação pré e pós 

avaliação 

PRE      

Partic 
BAI BDI 

ISSL – Estresse 

escore classificação escore classificação 

      

1 12 Leve 9 Mínimo 
Tem Estresse – Fase de resistência – 
Físicos e Psicológicos 

2 37 Grave 30 Moderada 
Tem Estresse – Fase de quase exaustão 
– Físicos e Psicológicos 

3 8 Mínimo 3 Mínimo Sem indicação de estresse 

4 4 Mínimo 17 Leve 
Tem Estresse – Fase de resistência – 
Físicos e Psicológico 

5 3 Mínimo 2 Mínimo Sem indicação de estresse 

6 1 Mínimo 3 Mínimo Sem indicação de estresse 

      

      
PÓS      

Partic 
BAI BDI 

ISSL – Estresse 

escore classificação escore classificação 

      

1 8 Mínimo 2 Mínimo 
Tem Estresse – Fase de resistência – 
Físicos  

2 24 Moderada 21 Moderada 
Tem Estresse – Resistencia – 
Psicológicos 

3 0 Mínimo 1 Mínimo Sem indicação de estresse 

4 3 Mínimo 10 Mínimo Sem indicação de estresse 

5 3 Mínimo 2 Mínimo Sem indicação de estresse 

6 2 Mínimo 0 Mínimo Sem indicação de estresse 

 

 



Modificações nos indicadores de percepção de suporte familiar, comparando-se a situação pré e pós avaliação (Tabela 6). Observa-se um aumento 

nos indicadores de percepção de suporte familiar da avaliação pós intervenção em relação á pré intervenção. 

 

Tabela 6: Indicadores de percepção de suporte familiar, comparando-se a situação pré e pós avaliação 

PRE             

Partic 

IPSF 

Afetivo-Consistente (F1) Adaptação Familiar(F2) Autonomia Familiar(F3) Total 

escore percentil classificação escore percentil classificação escore percentil classificação escore percentil classificação 

    

1 33 24 Médio-Baixo 24 19 Médio Baixo 10 8 Baixo 67 70 Médio-Alto 

2 37 26 Médio-Baixo 21 19 Médio-Baixo 16 10 Médio-Baixo 74 71 Alto 

3 32 24 Médio-Baixo 19 18 Baixo 11 8 Baixo 62 67 Médio-Alto 

4 25 22 Médio-Baixo 23 19 Médio-Baixo 16 10 Médio-Baixo 64 67 Médio-Alto 

5 34 24 Médio-Baixo 25 19 Médio-Baixo 13 8 Médio-Baixo 72 70 Médio-Alto 

6 33 24 Médio-Baixo 24 19 Médio-Baixo 14 10 Médio-Baixo 71 71 Alto 

 
            

 
            

PÓS             

Partic 

IPSF 

Afetivo-Consistente (F1) Adaptação Familiar(F2) Autonomia Familiar(F3) Total 

escore percentil classificação escore percentil classificação escore percentil classificação escore percentil classificação 

    

1 36 26 Médio-Baixo 23 19 Médio Baixo 13 10 Médio-Baixo 72 71 Alto 

2 35 26 Médio-Baixo 23 19 Médio-Baixo 14 10 Médio-Baixo 72 71 Alto 

3 18 20 Baixo 24 19 Médio-Baixo 6 8 Baixo 48 64 Médio-Alto 

4 28 24 Médio-Baixo 22 19 Médio-Baixo 15 10 Médio-Baixo 65 70 Médio-Alto 

5 38 26 Médio-Baixo 26 20 Médio-Baixo 14 8 Baixo 78 73 Alto 

6 40 26 Médio-Baixo 26 20 Médio-Baixo 14 10 Médio-Baixo 80 73 Alto 

 



Modificações nos indicadores de estilos parentais, comparando-se a situação pré e pós avaliação 

(Tabela 6). Verifica-se uma melhora nos valores totais das práticas educativas parentais. 

 

Tabela 6: Indicadores de estilos parentais, comparando-se a situação pré e pós avaliação 

PRE    

Partic 

  

IEP – Total 

escore percentil Interpretação 

    

1 11 80 Ótimo  

2 -2 25 risco 

3 1 35 regular 

4 6 60 bom 

5 3 45 regular 

6 19 99 Ótimo  

 
   

 
   

PÓS    

Partic 

  

IEP – Total 

escore percentil Interpretação 

    

1 7 65 bom 

2 4 50 regular 

3 8 70 bom 

4 14 95 Ótimo  

5 17 99 Ótimo  

6 19 99 Ótimo  

 

 

 

ANALISE DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

    Os encontros ocorreram uma semana após avaliação pré intervenção, sendo uma vez 

por semana, durante nove encontros de duas horas. A reposição foi combinada com encontros 

individuais. Para as avaliações pós intervenção, foi concordado que seria de maneira grupal 

devido à união que se formou entre eles. O Quadro 3 apresenta registros de presenças e faltas 

nos encontros. A frequência de participação foi alta e quando havia faltas essa seção era reposta 

para que o participante pudesse acompanhar todo o programa. 

 

 



 

Quadro 3. Registro de presenças e faltas aos encontros. 
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1 P P P P P P P F P P 1 P 

2 P P P P F P P P F P 2 P 

3 P P P P F P F P P P 2 P 

4 P P P P P P P P P P NF P 

5 P P P P P P P P P P NF P 

6 P P P F P P P P P F 2 P 

Legenda: P=Presença, F=Falta, NF=Nenhuma Falta 

 

PRIMEIRO ENCONTRO: CONHECIMENTO SOBRE TDAH 

 

 O primeiro encontro teve como propósito integrar o grupo e trabalhar com as noções sobre 

TDAH.  

  Foi proposto a dinâmica “Rede de Apoio”. O jogo do novelo, o terapeuta do grupo propõe 

uma atividade onde os pais participantes se apresentam e contam um pouco da trajetória com 

seus filhos até chegarem ao grupo de intervenção. Ao terminar a fala, uma participante segura 

uma parte do barbante e passa o novelo para que o próximo discorra (WERBER; SALVADOR; 

BRANDENBURG, 2014). 

 Foi possível observar certa resistência dos pais, mantiveram os braços cruzados, e aos 

poucos foram se mostrando dispostos, curiosos e participativos a proposta. Nos momentos que 

os pais contam suas experiências com os filhos e o TDAH, é possível perceber uma 

identificação entre eles, os braços não estão mais cruzados, inclinam-se em direção ao centro 

da mesa, porém, alguns mantêm os dedos entrelaçados.  

 Os anseios dos pais por respostas acerca do TDAH e a maneira como conduzir os 

comportamentos dos filhos, apareceu nos discursos dos pais, uma vez, que não tinham 

aprofundamento sobre o tema e as informações que possuíam, transitavam entre o senso comum 

e alguns termos técnicos. As falas como: “O que eu fiz/faço?”, “O que eu faço que 

melhora/piora?” foram recorrentes entre os eles. E perguntaram se existia um manual para lidar 



com os problemas relacionados a “preguiça, esquecimento, prestar atenção, desorganização e 

bullying”.  

 A psicoeducação permite a transmissão do conhecimento sobre as dificuldades que estão 

relacionadas a elas (pensamentos, emoções, comportamentos); expõe estratégias de intervenção 

para a promoção de mudanças (NEUFELD; MOREIRA; XAVIER, 2012).   

 Após a primeira dinâmica, foi proposto informações sobre o TDAH, e teve como objetivo 

fornecer informações sobre a natureza dos problemas de comportamento das crianças com 

transtorno, das dificuldades dos pais frente aos comportamentos inadequados dos filhos e os 

tratamentos existentes. 

  A dificuldade de organização, realização de tarefas escolares e domiciliares frustram não 

só as crianças, como também os pais que não sabem como lidar com a situação, e às cegas, 

conforme relato, desenvolvem estratégias visando o bom desenvolvimento dos filhos. 

Inicialmente, nomeia esses déficits como preguiça, porém, em seus discursos reconhecem os 

esforços dos filhos.  

 O transtorno afeta a vida profissional dos pais, que dizem abandonar alguns dos seus 

sonhos para ajudar as crianças com as tarefas escolares segundo relato.  A revisão teórica de 

Benczik, Casella (2015) vem de encontro com as dificuldades que os pais enfrentam e 

propuseram investigar o efeito que o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade causa nas 

interações familiares, afetando a dinâmica familiar. Os conflitos em geral advêm do TDAH dos 

filhos e de seu impacto sobre o funcionamento da família, no entanto, ressaltam que o 

comportamento dos pais e suas práticas educativas associado a outros problemas, também 

podem estar contribuindo com essas interações problemáticas. Os resultados reforçam a 

importância de projetos de intervenção e de orientação junto aos pais, a fim de promover a 

saúde mental de todos os membros da família, para minimizar o impacto negativo e os prejuízos 

decorrentes.  

  Foi proposto um exercício de fixação sobre o TDAH, os pais receberam 16 cartas com 8 

sintomas que frequentemente os meninos apresentam e 8 sintomas que frequentemente as 

meninas apresentam. Os pais tiveram que escolher todas as cartas que identificasse como sendo 

os apresentados pelos seus filhos (as). O quadro 4 apresenta categorias de respostas dos pais 

frente aos sintomas dos filhos com TDAH (TISSER, 2016). 

 

 

 

 



 

Quadro 4. respostas dos pais frente aos sintomas de TDAH dos filhos. 

Sintomas que frequentemente seu(a) filho(a) apresenta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Agitado 

Descuidado 

Desorganizado 

Tagarela 

Esquecido 

Distraído 

Desatento 

Descuidada 

Desorganizada 

Tagarela 

Esquecida 

Distraída 

Desatenta 

 

Agitado 

Descuidado 

Desorganizado 

Tagarela 

Esquecido 

Distraído 

Desatento 

Agitado 

Descuidado 

Desorganizado 

Esquecido 

Distraído 

Desatento 

 

Apressado 

Desorganizado 

Tagarela 

Esquecido 

Distraído 

Desatento 

 

Agitado 

Descuidado 

Desorganizado 

Esquecido 

Distraído 

Desatento 

 

Legenda: P=Pais 

 Ao final os pais mostraram muito interessados sobre a Caracterização e Comportamentos 

do TDAH. Expressaram interesse no quadro sobre as funções executivas e na descrição do 

transtorno quando apresentado os sintomas segundo o DSM-5. 

 Estudos anteriores consideram fundamental compreender as relações estabelecidas entre 

a criança e o meio em que se desenvolve. O olhar para o contexto familiar de crianças e 

adolescentes com transtorno do neurodesenvolvimento tornam-se fundamental. Os pais 

enfrentam dificuldades reais para manejar o comportamento de seus filhos, que podem se tornar 

mais difíceis pelas características do TDAH (BENCZIK, CASELLA, 2015; PAULA et. al., 

2012; ROCHA, 2009).  

 

SEGUNDO ENCONTRO: COMPORTAMENTOS ADEQUADOS E INADEQUADOS 

 

 O segundo encontro teve como propósito sensibilizar os pais para a percepção dos 

comportamentos dos filhos; valorizar os comportamentos adequados e levantar os 

comportamentos inadequados dos filhos e de suas próprias atitudes frente aos 

comportamentos dos filhos. 

 Neste encontro, os pais ainda mantiveram uma postura defensiva, com os braços 

cruzados, cedendo quando se identificaram com a fala de outros integrantes do grupo. P3 

participou menos do que no encontro anterior, se mostrava resistente e na defensiva. De forma 

geral, o grupo pareceu menos participativo em comparação ao primeiro encontro. Entretanto, 

continuaram trazendo exemplos do dia a dia.  

 A atividade proposta “Pensar um pouco e procurar lembrar, escrever ou sinalizar os 

comportamentos adequados e inadequados do filho”, no qual os pais responderam as questões: 

O que você costuma fazer quando seu filho se comporta de maneira adequada? O que você 

costuma fazer quando seu filho se comporta de maneira inadequada? 



 Os pais indicaram os seis comportamentos que consideram adequados, com isso, foi 

possível levantar três categorias, sendo elas; “seguir regras” (83%), “carinhoso” (67%) e 

“interessado nos estudos” (67%). Quanto a resposta sobre a pergunta “o que os pais costumam 

fazer quando seus filhos se comportam de maneira adequada”, foi possível geral apenas uma 

categoria “elogiar” (100%) dos pais responderam que elogiam seus filhos. Os pais levantaram 

também, seis comportamentos que consideram inadequados, no qual gerou duas categorias, 

“desorganizado (83%) e “desatento (67%). Quanto a resposta sobre o que os pais costumam 

fazer quando seus filhos se comportam de maneira inadequada, levantou-se quatro categorias 

“castigar” (50%), “conversar” (50%), “abuso físico” (33%) e “chamar atenção” (33%). 

 Existem alguns fatores que influenciam para o comportamento adequando ou 

inadequado de uma criança (WERBER, 2007; PINHEIRO; HAASE; DEL PRETTE, 2002). A 

família, os irmãos, os amigos, bem como, a escola e os programas de TV que influenciam a 

maneira de a criança ser. Considerando essas influências, é possível compreender que não são 

“só” os pais e as crianças os responsáveis pelos comportamentos, existem fatores relacionados 

à criança, relacionados aos pais, ao contexto atual da família e à história de interações na 

família (PINHEIRO; HAASE; DEL PRETTE, 2002). Outros fatores que são importantes levar 

em consideração são o de herança genética, o ambiente e a influência cultural (WERBER, 

2007). É fundamental orientações aos pais para que saibam identificar quais fatores estão 

influenciando os comportamentos, para facilitar possíveis correções de condutas inadequadas. 

(PINHEIRO; HAASE; DEL PRETTE, 2002).  

 

TERCEIRO ENCONTRO: RELACIONAMENTO AFETIVO E ENVOLVIMENTO 

 

 O terceiro encontro propôs investigar a relação dos pais quanto ao afeto e envolvimento 

na vida dos filhos. A proposta para averiguar foi a atividade “Demonstração de Afeto ao filho 

e Leitura do Texto Reflexões de uma Mãe”. 

 As respostas dos pais trouxeram os seguintes questionamentos:  

 Os pais entendem o que é reforço e alguns dos tipos de reforçadores existentes, como eles 

podem ser usados, no entanto, confundem o momento correto para utilizar esses reforçadores. 

Mencionam aprender com as atividades propostas nos encontros, mas, ainda não as colocam 

em prática de forma devida, considerando o tempo de 3 encontros; 

 Os pais mostram-se com dificuldade para estabelecer limites e impor regras, alguns usam 

práticas de monitoria negativa, como ameaças para com os filhos; 



 Apresentam dificuldades em manter a regra que foi combinada, proposto em meio a 

pedidos insistentes dos filhos; 

 Apresentam dificuldade para aceitar, entender opiniões divergentes; 

 Apresentam contradições nos discursos, principalmente em temas que demonstram 

maiores dificuldades, como por exemplo, superproteção, autonomia, ameaças e castigos físicos. 

 

QUARTO ENCONTRO: PRÁTICA EDUCATIVA PARENTAL  

 

 O tema deste encontro foi introduzir as Práticas Educativas Parentais e para ajudar na 

condução desse propósito sugeriu atividades que mobilizasse autoconhecimento e reflexão de 

suas condutas. Para isso, foi proposto a atividade “Voltando no Tempo” (WERBER, 

SALVADOR, BRANDENBURG, 2014, p. 72).   

A atividade possibilitou reflexões importantes sobre o desempenho do papel de pai e de 

filho, o perdão, criar novos repertórios para não repetir determinados comportamentos dos pais 

na educação de seus filhos.  

 Os pais demonstraram comovidos, tocados com a tarefa de “volta” para a própria infância, 

mostrando por vezes, terem passados momentos conflituosos e difíceis neste período da vida. 

Foi possível perceber que neste momento, os integrantes do grupo se uniram e se identificaram 

com as histórias. Essa atividade causou fortes emoções, que veio de encontro com o estudo de 

Werber, Salvador, Brandenburg (2014) que expõe que essa experiência normalmente é muito 

profunda, e pode gerar emoções fortes nos participantes (podem se emocionar, chorar). 

Portanto, é possível criar uma esfera de acolhimento, respeitando a expressão de emoções. É 

fundamental compreender que nossas ações estão muito enraizadas de acordo com um 

determinado contexto cultural, no qual certas práticas são aceitas e recomendadas. E para outros 

momentos é preciso adaptação à nova realidade. 

 

QUINTO ENCONTRO: REGRAS E LIMITES  

 

 O tema deste encontro foi introduzir o conceito de regras claras, consistentes e coerentes, 

bem como, a necessidade de monitoria positiva do comportamento da criança. 

 A cultura fornece regras, assim como a religião, a escola e a família. A sociedade está 

baseada em regras, ela oferece os limites de comportamento, se uma criança não é educada com 

regras demarcadas, terá dificuldade de conviver com seus pares. As regras são aprendidas, com 

os pais, professores, colegas, entre outros, ou porque alguém disse, ou porque aprendeu por 

observar alguma situação em que a regra estava presente; ou ainda, porque as próprias pessoas 



as formulam de acordo com as relações que mantêm, como por exemplo, numa situação de 

brincadeiras com jogos entre pais e filhos. (WERBER, SALVADOR, BRANDENBURG, 

2014). Delimitar e ensinar regras significa disciplinar, e para isso, foi proposto uma atividade 

lúdica “brincar com o filho”. 

 Foi proposto para esse encontro, orientações sobre a importância do brincar com os filhos 

e que existem brinquedos que estimulam novas habilidades, colaboram para o desenvolvimento 

das funções executivas, como por exemplo, velocidade de processamento, processamento 

visual, flexibilidade cognitiva, organização, planejamento, bem como, colaboram para trabalhar 

o conceito de regras e limites De acordo com Macedo, Bello e Borges (2017), cada jogo deve 

apresentar um inventário de representações, codificações, planejamento e estratégias que o 

“jogador” precisa aprender a proferir para ter êxito no procedimento e atingir o seu objetivo.  

 E nessa perspectiva levantou se na literatura lista de jogos que fosse acessível aos pais e 

que pudesse ajudá-los na interação com os filhos. As brincadeiras proporcionam momentos de 

interação entre pais e filhos e aprendizado. As crianças são estimuladas a ter curiosidade, 

autoconfiança e autonomia para as tomadas de decisões. Visto que, durante os jogos as crianças 

são expostas a pensar, refletir, analisar, experimentar e criar. É possível observar os sentimentos 

e as emoções envolvidas (Borges, 2008). Partindo desse pressuposto foi proposta a seguinte 

discussão: O que foi observado?  

 

SEXTO ENCONTRO: AUTOCONHECIMENTO E MONITORIA POSITIVA E 

NEGATIVA 

 

 O foco deste encontro foi autoconhecimento e falar sobre as práticas educativas parentais 

e monitoria positiva e negativa 

 O encontro começou com uma atividade “Quem vai para a Lua” proposto no trabalho 

de Werber, Salvador, Brandenburg (2014) e tem como objetivo fazer os pais vivenciarem 

sentimento de insegurança e medo da punição por não conhecerem qual é a regra vigente. 

Assim, eles puderam perceber e sentir como é ruim estar numa situação em que as regras não 

estão claras.  

Os pais foram solicitados encher uma mala com objetos que levariam para a lua. Cada pai 

expressava uma palavra de cada vez e que representasse o que gostariam de levar nesta viagem, 

no entanto, existia uma regra a ser cumprida. A regra não foi explícita e os pais ao acertarem as 

palavras eram premiados com bombons, e ao errar, eram punidos, não recebiam os bombons e 

orientações, e por vezes escutavam um “não”.  



 Os sentimentos de fracasso, tristeza, frustração, insegurança, falta de orientação, 

planejamento, angústia, necessidade de criatividade e jogo de cintura, foram as sensações 

verbalizadas pelo pais.  

 Essa atividade provocou sentimentos, como o medo do desconhecido e de errar, por 

não saber as regras, de fracasso, decepção por não acertar, frustração, constrangimento por não 

saber o que levar, insegurança. Esses sentimentos vêm de encontro aos estudos de Werber, 

Salvador, Brandenburg (2014) no qual, se observa que tais sentimentos fazem parte para que 

os pais consigam compreender como seus filhos se sentem quando as regras não estão claras. 

Quando a criança não sabe exatamente, “o que deve fazer”, “quando fazer”, “como e por que 

fazer”, pode presenciar sentimento de insegura, confusão e medo de errar ou de receber uma 

punição de seus pais. Além disso, se a criança não sabe o que deve ser feito, ela não tem 

condições de fazer adequadamente o que se pede ou o que se espera de seus pais.  

 SETIMO ENCONTRO: MONITORIA NEGATIVA 

 O tema proposto foi pensado com intuito de conscientizar os pais sobre as práticas 

parentais negativas. Propiciar a identificação de dificuldades cotidianas e desenvolver formas 

adequadas e efetivas de lidar. 

 Dos trabalhos que se dedicam as práticas educativas parentais encontrou-se o estudo de 

Gomide (2006) que apresenta o Inventário de Estilos Parentais (IEP) com intuito de analisar os 

estilos parentais, classificando-os em comportamentos pró sociais e comportamentos 

antissociais. Os comportamentos sociais estão relacionados ao comportamento moral e 

monitoria positiva e os comportamentos antissociais são: negligência, punição inconsistente, 

disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico.  

 Com foco em programa de qualidade na interação familiar, os autores Werber, Salvador, 

Brandenburg (2014) observaram as dificuldades dos pais em lidar com o comportamento do 

filho, muitos agem em função dos modelos recebidos em suas famílias de origem, geralmente 

de seus próprios pais, mas nem sempre é suficiente para o aprendizado da melhor maneira de 

educar e estabelecer uma relação saudável com o filho. No modelo de Werber (2007) existe 

uma prática positiva que caracteriza o estilo participativo, além disso, apresenta três práticas 

educativas negativa que caracterizam como sendo, o estilo autoritário, estilo permissivo e estilo 

negligente.  

 Partindo da definição e compreensão das práticas educativas, foi proposto aos pais um 

exercício de fixação e compreensão do conteúdo. Montou-se um baralho das práticas educativas 

parentais, focado nos conceitos de Gomide (2006) e Werber (2007). O baralho foi elaborado 



para complementar o conhecimento dos pais sobre as suas próprias atitudes na condução da 

educação de seus filhos. O baralho tem como objetivo o treino para resolução de problemas e 

psicoeducação do conteúdo do tema proposto. Por meio desse material, os pais puderam entrar 

em contato com situações nas quais puderam se identificar como condutas praticadas por eles. 

Exercício: Escolha uma carta para representar a Prática Educativa Negativa que mais se 

aproxima com o seu próprio comportamento e que pretende modificá-lo.  

 Foi possível perceber nas falas dos pais, conflitos sobre a prática negativa e certa 

dificuldade em aceitar essas atitudes, demonstraram também, interesses em modificar tais 

comportamentos. Além disso, mostraram necessidade do reconhecimento e organização para 

enfrentar suas dificuldades: 

 

OITAVO ENCONTRO: MONITORIA POSITIVA 

 O tema proposto foi pensado com intuito de auto-observação enquanto pessoa, dando 

ênfase para suas qualidades, perceber-se como modelo de comportamento para o filho.  

 Foi proposto o Baralho das Práticas Educativas Parentais para o exercício “Escolha uma 

carta para representar a Prática Positiva que mais se aproxima do seu próprio comportamento e 

que pretende mantê-lo.  

 Quanto as práticas positivas, foi possível perceber que os participantes se mostraram mais 

receptivos as histórias, conversaram e compartilharam experiências entre si, buscando um 

auxiliar o outro no momento de dúvida sobre determinado assunto.  

 As reflexões do grupo fazem com que percebam em que algumas situações eles 

conseguem atitudes mais efetivas para lidarem com o comportamento dos filhos.  

 Para eles o autoconhecimento leva a mudança; colocar em prática o que aprenderam os 

auxilia a ajudar seus filhos; que as pequenas mudanças trazem grandes resultados; e que os 

encontros ajudaram a identificar os estilos de práticas que exercem e o que deve modificar; que 

a clareza dos acertos e erros ajudou a melhorar e a manter o que é positivo e colocar em prática 

o que aprendeu.  

 

NONO ENCONTRO: FECHAMENTO, REVISÃO E ENCERRAMENTO   

 Revisão de todos os conteúdos trabalhados no programa e feedback dos participantes 

sobre o aproveitamento do conteúdo e do grupo em geral.   Foi proposto uma a Atividade: 

“Labirintos Da Vida” de Werber, Salvador, Brandenburg (2014). 



  Essa atividade teve como objetivo treinar a empatia dos pais com seus filhos a partir da 

vivência de uma limitação. Além disso, teve como propósito unir todos os temas já discutidos, 

mostrando todos os aspectos necessários para uma relação de qualidade entre pais e filhos.  

   O grupo se dividiu em trio, e cada um recebeu uma folha de papel com o desenho de um 

labirinto. Um participante recebe uma venda para manter os olhos fechados, com uma caneta 

traçou o caminho da entrada até a saída do labirinto com o auxílio das indicações do seu 

companheiro, que foi o guia e que permaneceu com olhos abertos. Todos os integrantes do 

grupo passam pelo mesmo processo, guiar e ser guiado para concluir a tarefa.  

Essa atividade possibilitou reflexão sobre as seguintes questões  

• O que foi mais difícil, guiar ou ser guiado? Por quê?  

• Quais os sentimentos vivenciados quando estavam de olhos fechados, dependendo das 

dicas do colega? 

• Quais sentimentos apareceram ao precisar guiar o companheiro somente com a fala, tendo 

condições de ver o jeito certo e não poder fazê-lo, apenas orientar? 

• De que forma o guia deu as orientações? Foi num tom de conversa, claro, foi devagar, foi 

específico, ou foi vago e nervoso? 

• Como foi a experiência de inverter as funções?  

  A revisão e o encerramento do programa de intervenção, possibilitou reflexões sobre os 

comportamentos dos pais, bem como, das atitudes dos filhos. Para os pais, foi mais difícil guiar, 

que ser guiado, ou seja, conduzir que ser conduzido.  

 

Questionário de satisfação do processo de intervenção 

 

 O questionário de satisfação do processo foi aplicado na quinta etapa do projeto 

juntamente com a avaliação pós intervenção e as respostas foram categorizadas de modo que 

seu conteúdo se assemelhasse (Quadro 5). 

  



 

 

Quadro 5. Categoria Predominante quanto ao Conteúdo do Programa 

C
o

n
te

ú
d

o
 d

o
 P

ro
g

ra
m

a
 

PERGUNTAS RESPOSTAS 
 

Qual o nível de satisfação 

com a qualidade dos 

encontros que você 

participou? 

ALTERNATIVAS PAIS FREQUÊNCIA 

Excelente  X  X X X Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom X  X    
Bom       
Médio       
Ruim       

Qual foi a importância das 

apresentações teóricas 

para seu conhecimento 

sobre TDAH e sobre 

Práticas Educativas 

Parentais? 

Excelente X X X X   Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom     X X 
Bom       
Médio       
Ruim       

Como você avalia a 

contribuição do treino das 

Práticas Educativas  

Parentais na relação com 

seu filho (a)? 

Excelente  X  X X X Excelente 

67% 

Muito Bom 

17% 

Bom 

17% 

Muito Bom X      
Bom   X    
Médio       
Ruim       

Como você avalia a 

contribuição do treino das 

Habilidades sociais 

educativas na relação com 

seu filho (a)? 

Excelente  X X  X  Excelente 

50% 

 

Muito Bom 

50% 

Muito Bom X   X  X 
Bom       
Médio       
Ruim       

Quanto aos exercícios 

junto ao grupo, qual o grau 

de satisfação? 

Excelente   X X X X Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom X X     
Bom       
Médio       
Ruim       

Como você avalia a 

contribuição dos exercícios 

e sugestões de atividades 

para fazer em casa, para a 

relação com seu filho (a)? 

Excelente X X X X   Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom     X X 
Bom       
Médio       
Ruim       

 

Avaliação percentual total do conteúdo do programa 
 

 

Excelente 64% 

Muito Bom 33% 

Bom 3% 

 

 Ao analisar a categoria sobre o conteúdo do programa é possível observar: 

 

 Quanto a avaliação percentual total do conteúdo do programa 64% dos pais assinalaram 

como sendo excelente, 33% como sendo muito bom e 3% avaliaram como bom. 67% se 

sentem satisfeitos com a qualidade dos encontros e 33% pontuaram com muito bom. 67% 

pontuaram como sendo excelente que os conteúdos sobre o TDAH e Práticas Educativas 

Parentais acrescentaram para o seu conhecimento, 33% como muito bom. 67% pontuaram 

como sendo excelente e 17 % como muito bom e bom, a contribuição do treino das Práticas 



Educativas Parentais na relação com seu filho(a). Quanto aos exercícios junto ao grupo, o 

grau de satisfação foi de 67% pontuaram sendo excelente e 33% como muito bom (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Categoria Predominante quanto a mudanças de Comportamento dos Pais 

m
u
d

an
ça

s 
d
o
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o
m

p
o

rt
am

en
to

  

PERGUNTAS RESPOSTAS 
 

Quanto ao treinamento 

realizado em cada 

encontro, como você avalia 

a sua contribuição para a 

interação com seu filho 

(a)? 

ALTERNATIVAS PAIS FREQUÊNCIA 

Excelente X   X   Excelente 

33% 

 

Muito Bom 

67% 

Muito Bom  X X  X X 
Bom       
Médio       
Ruim       

Como você avalia, após os 

encontros, a sua habilidade 

de se colocar no lugar do 

seu filho (a)? 

Excelente X X  X X  Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom   X   X 
Bom       
Médio       
Ruim       

Como você avalia, após os 

encontros, a sua habilidade 

de negociar regras e limites 

com seu filho (a)? 

Excelente X    X  Excelente 

33% 

Muito Bom 

50% 

Bom 

17% 

Muito Bom  X  X  X 
Bom   X    
Médio       
Ruim       

Como você avalia a sua 

habilidade de elogiar os 

comportamentos 

adequados de seu filho (a)? 

Excelente X   X X  Excelente 

50% 

Muito Bom 

33%  

Bom 

17% 

Muito Bom  X    X 
Bom   X    
Médio       
Ruim       

Como você avalia, após os 

encontros, a sua habilidade 

de dar feedback para seu 

filho (a)? 

Excelente X X  X X  Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom   X   X 
Bom       
Médio       
Ruim       

Como você avalia que os 

encontros colaboraram 

para você conversar com 

seu filho (a) sobre o que é 

certo e errado de maneira 

assertiva (nem agressiva e 

nem passiva)?  

Excelente X X  X X  Excelente 

67% 

Muito Bom 

17%  

Bom 

17% 

Muito Bom      X 
Bom   X    
Médio       
Ruim       

Como você avalia que os 

encontros colaboraram 

para você se sentir menos 

ansiosos (a)? 

Excelente X  X  X X Excelente 

67% 

 

Muito Bom 

33% 

Muito Bom  X  X   
Bom       
Médio       
Ruim       

Como você avalia que os 

encontros colaboraram 

para você perceber o 

suporte dos amigos e da 

família? 

Excelente X   X X  Excelente 

50% 

 

Muito Bom 

50 

Muito Bom  X X   X 
Bom       
Médio       
Ruim       

 

Avaliação percentual total da modificação do comportamento 
 

 

Excelente 54% 

Muito Bom 40% 

Bom 6% 



Ao analisar a categoria sobre as mudanças de comportamento é possível observar: 

 

 Quanto a avaliação percentual total referente à modificação do comportamento 54% dos 

pais assinalaram como sendo excelente, 40% como muito bom e 6% avaliaram como bom.  

 33% dos pais assinaram suas contribuições no treino para interação com seus filhos (a) e 

67% pontuaram com muito bom. 

 50% pontuaram como sendo excelente suas habilidades de elogiar os comportamentos de 

seu filho(a) e 33% como muito bom e 17% como bom. 

 67% dos pais pontuaram que os encontros colaboraram para conversar com seu filho (a) 

sobre o que é certo e errado de maneira assertiva (nem agressiva e nem passiva), 17% como 

muito bom e bom.  

 67% identificaram que os encontros colaboraram para se sentir menos ansiosos (a) 

pontuaram como sendo excelente e 33 % como muito bom 

 Para assegurar essas pontuações o grupo comenta uma série de aprendizado que tiveram 

na troca entre colegas do grupo, nas relações com seus filhos e na observação de seus próprios 

comportamentos.: 

 

CONCLUSÃO 

 

 O TDAH consiste em um problema de saúde pública em função de sua alta prevalência 

(5% de crianças em idade escolas de acordo com o DSM-5), alta comorbidade com outros 

transtornos e o impacto direto no ambiente escolar, social e familiar. Observa-se na literatura 

que pais encontram problemas em lidar com comportamento desatento, hiperativo ou impulsivo 

de seus filhos por diversas razões, que podem estar associados à falta de conhecimento do 

transtorno, a problemas emocionais dos próprios cuidadores ou aos estilos parentais que 

interfere na qualidade da interação entre eles. Olhar para o contexto familiar de crianças e 

adolescentes com TDAH tornam-se fundamental, os pais enfrentam dificuldades reais para 

manejar o comportamento de seus filhos, que podem se tornar mais difíceis pelas características 

do transtorno. Não intervir nessas condições pode levar a problemas maiores, como por 

exemplo, o isolamento social, esquiva de atividades que exija atenção, sentimento de desvalia, 

incompetência, depressão, entre outros, sem considerar a redução da autoestima (seja nos pais 

ou na própria criança). Considerando que as características de crianças com TDAH resultam 

em sobrecarga parental, aumentando a probabilidade dos cuidadores adotarem práticas 

educativas negativas, e que tais práticas estão associadas à maior ocorrência de problemas de 



comportamento nesta população. O presente trabalho de pesquisa colaborou para o 

desenvolvimento das habilidades de manejo nos pais e, consequentemente possibilitou a 

diminuição dos problemas de comportamento característicos do TDAH, tanto na sua frequência 

quanto na intensidade tanto no ambiente familiar quanto escolar da criança. Os resultados da 

intervenção favoreceram o desenvolvimento de práticas educativas parentais positivas, 

habilidades sociais educativas favoráveis as mudanças de comportamentos dos filhos, 

enfrentamento a estressores e manejo de dificuldades emocionais como a ansiedade e estresse. 

Uma vez que as mudanças nas práticas de educação parental tomem lugar, modificações nos 

padrões de comportamento e nas habilidades cognitivas de crianças com TDAH refletirão nos 

diferentes ambientes de convívio da criança, especialmente nos ambientes familiar e escolar. 

Outro impacto que deve ser considerado, é que a intervenção grupal é de baixo custo e pode ser 

implementada em serviços públicos de saúde ou de atendimento comunitário, tendo papel 

preventivo ao surgimento de problemas emocionais em pais e em seus filhos com TDAH. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

 

Continuidades da pesquisa ainda precisam envolver: 

1- Novas coletas para verificar as mudanças que as crianças exibem em função das 

modificações expressas pelos pais. Essa medida deverá ser realizada 6 meses após a 

finalização do grupo. 

2- Estudos de seguimentos para verificar se as melhoras observadas são duradouras, assim 

após a finalização do grupo de suporte, encontros mensais serão realizados para essa 

verificação. 

3- Análises adicionais como testes de correlação entre as melhoras exibidas pelos pais e 

pelas crianças. Essas análises só serão possíveis frente a finalização da coleta com as 

crianças. 

4- Análises adicionais com testes de comparação de médias (teste T Pareado) para comparar 

as avaliações pré e pós-intervenção com o grupo de pais na expressão das habilidades 

cognitivas das crianças e problemas de comportamento em casa e na escola. Essas 

análises só serão possíveis frente a finalização da coleta com as crianças. 
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