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RESUMO  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH) é um 

dos transtornos mais comuns da infância e está associado à diversas dificuldades no 

desempenho escolar, problemas emocionais, cognitivos e comportamentais. No 

Brasil não existem políticas públicas que preconizem avaliações para rastreamento 

de sinais de TDAH nas escolas. O objetivo geral deste estudo foi avaliar a 

sensibilidade de um modelo padronizado para uso de professores da Educação 

Básica, na identificação de alunos com queixas de desatenção e hiperatividade 

compatíveis com TDAH. Os objetivos específicos foram verificar se mediante 

modelo padronizado de avaliação, professores da educação básica podem fazer o 

reconhecimento de sinais de TDAH em seus alunos;  verificar nos casos suspeitos 

os subtipos predominantes compatíveis com desatenção e hiperatividade-

impulsividade; verificar a concordância entre professores e pais em relação à 

identificação das queixas e ainda, identificar problemas emocionais e 

comportamentais nos alunos com queixas escolares. A amostra foi composta por 32 

professores de 16 escolas (um professor de sala de aula de 2º ano e um do 4º ano); 

os respectivos alunos que apresentavam sinais de TDAH, mas sem laudo diagnóstico 

de acordo com os prontuários da escola e, pais desses alunos. Cada sala de aula tinha 

entre 25 a 30 crianças, totalizando 815 alunos elegíveis. Os instrumentos para coleta 

de dados foram o Checklist para identificação de sinais de TDAH; Breve Monitor 

de Problemas/Formulário para pais e professores (BPM-P e BPM-T); Escala 

Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI). Os principais resultados mostraram 

que o modelo padronizado confirmou a suspeita de TDAH em 19 dos 22 alunos e 

ainda, identificou três alunos com hipótese sugestiva de deficiência intelectual (DI) 

de acordo com os resultados do WASI. Os sinais reportados pelos pais e professores 

no checklist indicaram predomínio de TDAH subtipo combinado. O teste t de 

Student que comparou os escores T em problemas de atenção entre o BPM-T e 

BPM-P entre pais e professores mostrou que ambos confirmaram o transtorno. 

Todos estes resultados sugerem que os prejuízos estão presentes no ambiente 

familiar e no escolar, como descrito pelos critérios do DSM-5 para a confirmação 

do TDAH. Mesmo com uma amostra pequena, o estudo mostrou a necessidade de 

políticas públicas que recomendem o monitoramento do funcionamento cognitivo 

em idades escolares, evidenciando que cursos de formação continuada para 

professores sobre transtornos do neurodesenvolvimento podem contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades no reconhecimento de sinais sugestivos de TDAH, 

possibilitando o encaminhamento destes alunos aos serviços de saúde a partir de 

critérios mais objetivos, possibilitando que estes recebam as avaliações necessárias. 

Palavras chave: Capacitação de professores. Professores escolares. Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade.  

  



 
 

ABSTRACT 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common 

childhood disorders and is associated with various difficulties in school 

performance, emotional, cognitive and behavioral problems. There are no public 

policies that recommend screening for signs of ADHD in brazilian schools. The 

general aim of this study was to evaluate the sensitivity of a standardized model for 

the use of Basic Education teachers in the identification of students with complaints 

of inattention and hyperactivity compatible with ADHD. The specific objectives 

were to verify if through a standardized model of evaluation, teachers of basic 

education can do the recognition of signs of ADHD in their students; to verify in 

suspect cases the predominant subtypes compatible with inattention and 

hyperactivity-impulsivity; to verify the agreement between teachers and parents 

regarding the identification of complaints and also to identify emotional, and 

behavioral problems in students with school complaints. The sample was composed 

by 32 teachers from 16 schools (a classroom teacher of 2nd year and one of the 4th 

year); the respective students who presented signs of SLD, but without diagnostic 

report according to the school records; and parents of these students. Each classroom 

had between 25 and 30 children, totaling 815 eligible students. The instruments for 

data collection were the Checklist for identification of signs of ADHD; Brief 

Problem Monitor/Form for parents and teachers (BPM-P and BPM-T); Wechsler 

Abbreviated Intelligence Scale (WASI). The main results showed that the 

standardized model confirmed the suspicion of ADHD in 19 of the 22 students and 

also identified three students with a hypothesis suggestive of intellectual (ID) 

disability according to WASI results. Signs reported by parents and teachers on the 

checklist indicated a predominance of ADHD combined subtype. Student's t test 

comparing T scores on attention problems between BPM-T and BPM-P did not 

reveal statistically significant differences between parents and teachers. All these 

results suggest that impairments are present in the family and school environment, 

as recommended by the DSM-5 criteria for confirmation of ADHD. Even with a 

small sample, the study showed the need for public policies that recommend the 

monitoring of cognitive functioning at school ages, indicating that continuing 

education courses for teachers on neurodevelopmental disorders may contribute to 

the development of skills in the recognition of signs suggestive of ADHD, making 

possible the referral of these students to health services based on more objective 

criteria, allowing them to receive the necessary assessments. 

Keywords: Teacher training. School teachers. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder.  
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1. INTRODUÇÃO  

Em contextos escolares, professores são agentes fundamentais na identificação de 

alunos com algum tipo de dificuldade escolar, emocional ou de atraso de 

desenvolvimento que tendem a impactar no desempenho acadêmico e em seu 

funcionamento adaptativo (SURIANO, 2017). 

O ambiente escolar, onde a criança inicia seu processo formal de alfabetização 

desde o 1º ano de escolarização, demanda do aluno o desenvolvimento de diversos 

repertórios sócio comportamentais e habilidades cognitivas de acordo com as 

exigências das atividades escolares e educativas. Podemos citar como exemplo, as  

habilidades de leitura, escrita, cálculo, repertórios de habilidades sociais para o 

relacionamento com pares em diversos contextos, realização de atividades 

acadêmicas em grupo, solução de problemas interpessoais, bem como de funções 

cognitivas como controle inibitório, habilidades de memória e atenção, que são 

essenciais para o processo de alfabetização (SURIANO, 2017; DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2008; SANTOS; MARTINS, 2015; PORTILLA et al., 2014).  

Espera-se que o professor tenha formação adequada para identificar nos alunos 

dificuldades decorrentes de algumas dessas áreas, pois como preconizam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a graduação em Pedagogia e licenciatura (BRASIL, 

2006), em seu artigo V: “o curso é destinado à formação de professores que sejam 

capazes de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos, nas suas relações individuais e coletivas”. 

Ao se deparar com uma sala de aula em que a diversidade entre as crianças é 

tamanha e que os alunos apresentam dificuldades acentuadas tanto no processo de 

aprendizagem quanto na modelagem de seus comportamentos, o professor pode ter a 

percepção de desamparo, por falta de ferramentas e estratégias de manejo que são 

necessárias para desenvolver uma prática de ensino adequada às necessidades dos 

alunos. Logo, o ambiente pode tornar-se desafiador para ambas as partes e sabe-se 

que um feedback negativo ou situações de aprendizagem marcadas por emoções 

desagradáveis podem eliminar a curiosidade ou entusiasmo subjacente a qualquer 

nova aprendizagem (ALMEIDA, 2002). Crianças com dificuldades escolares, 

emocionais, comportamentais e de desatenção e hiperatividades que permanecem na 
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escola sem um olhar especializado e, sem a definição de fatores associados a essas 

dificuldades, podem ter no futuro escolar, possíveis desfechos como insucessos 

acadêmicos, dificuldades para adequar seus comportamentos aos esperados em sala, 

evasão e fracasso escolar (AURIGLIETTI, SCHMIDLINLÖHR, 2014). O professor, 

sempre que possível, pode identificar no aluno padrões de comportamento que sejam 

incompatíveis com repertórios apropriados ao contexto escolar, sinalizando e 

orientando para que este aluno possa ter a possibilidade de buscar intervenções 

adequadas às suas necessidades (ELIAS, AMARAL 2016; CASALI-ROBALIN, 

DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2015; PIZATO, MARTURANO, FONTAINE, 2014).  

Estudos anteriores têm contribuído para o avanço das estratégias de identificação 

e de manejo comportamental para direcionamento da prática docente em sala de aula, 

especificamente para alunos com sinais desatencionais, de hiperatividade e 

impulsividade (ARAÚJO, 2012; SIQUEIRA, 2015). Alguns exemplos de 

dificuldades cognitivas e comportamentais que alunos apresentam e conflitam com o 

aproveitamento escolar que são vivenciadas diariamente por professores são 

dificuldades em direcionar o foco da atenção, dificuldades para permanecer sentado, 

se concentrar, finalizar tarefas orientadas pelo professor e na autorregulação de 

comportamentos de acordo com o que é esperado. 

Um dos transtornos cujos sinais e sintomas causam prejuízos em habilidades de 

aprendizagem e na autorregulação comportamentais no contexto escolar é o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (ARAÚJO et al., 2014). 

Em uma revisão sistemática realizada por Thiengo, Cavalcante & Lovisi (2014) 

apontou que o TDAH é um dos transtornos mais comuns da infância e que está 

associado a desempenho escolar e sucesso acadêmico reduzidos, resultando em menor 

escolaridade na comparação com seus pares, mesmo na ausência de um transtorno 

específico da aprendizagem em comorbidade. O indivíduo com TDAH apresenta 

dificuldade na concentração, porém é possível que isso não ocorra diante de atividades 

estimulantes, como num jogo de videogame. Esses raros momentos de quietude e de 

competências atencionais relativamente preservadas, podem fazer com que os pais e 

professores atribuam à dificuldade de concentração apenas à realização das tarefas 

escolares, indisciplina ou até mesmo falta de motivação da criança pela escola 

(SENO, 2010). Assim, alunos com queixas atencionais, podem ser percebidos como 

crianças preguiçosas, que demonstram pouco interesse em aprender ou de modelar 
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seus comportamentos de maneira a atender as expectativas de aprendizagem e de 

interação com o professor e com seus colegas. Este equívoco pode ocorrer também 

em decorrência de uma falta de preparo do professor para diferenciar alunos com 

TDAH de alunos indisciplinados, de alunos com transtorno de aprendizagem ou ainda 

de alunos com problemas de emocionais (LANDSKRON, SPERB, 2008; SILVA, 

LINS, 2005). Essas crianças muitas vezes passam anos no contexto escolar sem que 

sejam levantadas suspeitas de um possível transtorno como é o caso do TDAH. Em 

estudo realizado por Amaral (2013) em escolas do ensino fundamental I de Curitiba, 

todos os 19 professores entrevistados avaliaram como insuficiente sua formação para 

atender alunos com TDAH em salas de aula regulares evidenciando a dificuldade que 

os professores têm em reconhecer o transtorno. Em pesquisa realizada por Carvalho, 

Crenitte & Ciasca (2007), com a participação de 55 professores da rede pública de 

ensino, foi revelado que apenas 11% apresentava conhecimentos sobre diferenças 

entre um transtorno específico de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem por 

exemplo. Já em pesquisa realizada por Seno (2010), com 52 educadores da rede 

municipal de ensino, apontou que muitos deles não sabiam qual profissional realizava 

o diagnóstico de TDAH, evidenciando que eles não foram munidos de informações e 

ferramentas essenciais para dar suporte aos seus alunos que apresentam dificuldades 

no contexto escolar. 

Crianças com TDAH que recebem diagnósticos tardios e consequentemente, não 

recebem as devidas intervenções, podem ter seus quadros agravados pela persistência 

dos sintomas e desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas como depressão e 

ansiedade (PALMA; NATALE; CALIL, 2015). Os jovens com TDAH sem 

intervenções adequadas na infância têm maior risco de uso de substâncias psicoativas, 

envolvimento em delitos e prisão (DE SANCTIS; NEWCORN; HALPERIN, 2014). 

Como adultos, eles também têm mais comorbidades com transtornos mentais, abuso 

de drogas e álcool (FREDRIKSEN et al., 2014). Assim, é importante considerar não 

apenas o impacto do transtorno na vida acadêmica, mas sobre o funcionamento e bem-

estar ao longo da vida para a criança (DESIDÉRIO & MIYAZAKI, 2007). Deste 

modo nota-se a necessidade de intervir o mais breve possível, encaminhando o aluno 

para uma correta avaliação por profissionais da saúde, para que medidas possam ser 

tomadas e esta situação não perdure por anos no ambiente escolar impactando na vida 

do aluno. 
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Quando uma criança apresenta algum tipo de queixa cujos sinais indicam 

alterações de desenvolvimento, é recomendável que essa criança seja avaliada, pelo 

menos, nos primeiros dois anos de escolarização. Assim seria possível verificar se 

suas dificuldades configuram um transtorno do neurodesenvolvimento ou se é algum 

tipo de demanda transitória intrínseca ao processo de adaptação escolar e/ou, de 

alfabetização e/ou dificuldades sócio emocionais transitórias (BARNES, 

RAGHUBAR, ENGLISH et al., 2014; AL-YAGON, 2011; SURIANO, 2017). Por 

não terem ampla visão do desenvolvimento infantil ou de estratégias pedagógicas que 

favoreçam a aprendizagem daqueles que se mostram diferentes ou que desafiam a 

rotina escolar, as tomadas de decisão do professor podem ser equivocadas, trazendo 

ainda mais dificuldades para o cotidiano destes alunos (SANTOS; VASCONCELOS, 

2010).  

Estudo realizado por Owens & Jackson (2017) em amostra populacional com 

alunos de jardins de infância dos EUA (n= 7.830), revelou que aquelas de status 

socioeconômico mais baixo recebiam o diagnóstico de TDAH mais tardiamente e, em 

termos de gravidade, foram as mesmas que evidenciaram os comprometimentos mais 

graves se comparada às que tinham melhor status socioeconômico. Neste sentido, a 

realidade das escolas públicas brasileiras, onde os alunos pertencem em média, às 

classes sociais mais baixas da população e o acesso à informação e saúde são 

precários, podem evidenciar as dificuldades enfrentadas por estes indivíduos. 

Uma formação profissional adequada que permita ao docente compreender os 

marcos esperados de desenvolvimento de uma criança, bem como de sinais de 

alterações destes, constitui um elemento fundamental e crucial para assegurar a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem (URZETTA; CUNHA, 2013). 

Resultados encontrados nos estudos de Benitez e Domeniconi (2014), demonstram 

que a capacitação de professores que atuam com crianças com distúrbios do 

desenvolvimento teve impacto importante promovendo mudanças nas ações 

pedagógicas e na motivação dos professores. Neste contexto, munir o professor de 

informações sobre transtornos que interferem no aproveitamento escolar e no 

funcionamento adaptativo, pode auxiliar para um ambiente escolar mais adequado às 

necessidades de cada criança.  
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Seno (2010) ressalta ainda, a necessidade do professor adquirir conhecimentos 

para que possa orientar os responsáveis pela criança a procurar pelos corretos 

profissionais da saúde para realização de avaliações em alunos com sinais de algum 

transtorno de desenvolvimento. Confirmado a suspeita, isto possibilitará o tratamento 

adequado e a busca por adaptações em sala de aula. Logo, cursos de capacitação ou 

formação posteriores à graduação, destinados a informar aos professores como 

compreender as principais características do desenvolvimento dos alunos, assim como 

as atreladas às suas dificuldades na aquisição do conhecimento, poderiam ser 

promotores de alterações na atuação dos professores, sugerindo a possibilidade de que 

seu cotidiano fosse menos estressante e houvesse desenvolvimento de mais recursos 

pedagógicos, auxiliando seus alunos a obter melhor desempenho acadêmico e maior 

bem-estar no ambiente escolar. 

No caso dos sinais de desatenção, hiperatividade e impulsividade nas 

manifestações comportamentais do aluno, é importante que o professor consiga 

relacionar se essas características são compatíveis com uma possível suspeita de 

TDAH. Mesmo com o desenvolvimento cognitivo-comportamental dentro dos 

marcos esperados do desenvolvimento, evidências mostram que podem haver 

variações transitórias no desempenho acadêmico. Alguns problemas de 

comportamento compatíveis com desatenção e hiperatividade podem ser em função 

de condições clínicas transitórias como doenças físicas, não acompanhamento de 

conteúdos curriculares devido a absenteísmo, fatores ambientais ligados à 

estimulação social, educacional e pedagógica (DA SILVA; CAVALCANTE, 2015; 

FLATTERS et al., 2014; OSBORN; PEREIRA, 2012).  

O TDAH se caracteriza por um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento 

do indivíduo. A desatenção no TDAH, nos seus indicadores comportamentais, 

manifesta-se na divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o 

foco e desorganização (destacando que essa característica não constitui consequência 

de desafio ou falta de compreensão). Já a hiperatividade é caracterizada por uma 

atividade motora excessiva quando esta não é apropriada ao ambiente. A 

impulsividade pode ser observada em ações precipitadas que ocorrem em momento 

inoportuno, sem premeditação e com potencial de dano à pessoa. Essas manifestações 

devem estar presentes em mais de um ambiente, como escola e ambiente doméstico 
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por exemplo para que seja levantada a hipótese de TDAH (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION APA, 2014).   

O Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento possui uma 

linha de pesquisa com ênfase no desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 

intervenção neuropsicológica, comportamental e orientação psicoeducativa para 

professores e pais de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Nesta linha 

de pesquisa, os estudos sobre o TDAH e áreas correlatas têm trazido contribuições 

para os avanços na compreensão do transtorno, no desenvolvimento de protocolos de 

avaliação, na implementação de intervenções em contextos de sala de aula regular, 

bem como no treinamento e capacitação de professores para melhorar a prática 

docente. Tanto para a estimulação de habilidades atencionais e comportamentais dos 

alunos com TDAH no ambiente escolar, como também para orientar aos alunos a 

procurar os serviços de saúde com intuito de investigar se suas dificuldades estão 

atreladas a algum transtorno do neurodesenvolvimento (ARAÚJO, 2012; 

CANTIERE, 2014; DIAS, 2013; SIQUEIRA, 2015, SURIANO, 2017).  

Esta dissertação faz parte de uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-

graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) denominada ‘Políticas e 

formas de atendimento em educação, psicologia e saúde’, sendo continuidade de um 

conjunto de ações de pesquisa do PPG-DD desenvolvidas no município de Barueri 

desde 2009. O modelo foi desenhado para uso de equipes educacionais e de 

professores em contexto de sala de aula. Trata-se de um recorte do projeto apoiado 

pelo CNPq (Chamada Universal 2016 (Processo 408808/2016), cujo objetivo foi a 

transposição de procedimentos e instrumentos padronizados de avaliação para a 

Educação Básica, afim de avaliar alunos com queixas neurocomportamentais, sob 

coordenação da orientadora desta dissertação. Decorrente disso, os dados coletados 

neste projeto foram financiados pelo CNPq entre 2015-2016 e fazem parte do estudo 

piloto desta dissertação que testou um modelo de avaliação em alunos com queixas 

compatíveis com déficits de atenção e hiperatividade, na tentativa de contribuir para 

que estas crianças recebessem o atendimento adequado na maior brevidade de tempo 

possível. O principal problema que justificou este estudo piloto foi testar se o modelo 

de tomada de decisão seria eficaz para capacitar os professores a identificar alunos 

com suspeita de déficits de atenção e hiperatividade indicativos de TDAH.  
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1.1 Caracterização clínica do TDAH 

O TDAH é um transtorno neurobiológico com etiologia multifatorial incluindo 

fatores genéticos e ambientais (DORNELES et al., 2014). Caracterizado por um 

padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade - impulsividade que interfere no 

funcionamento escolar, familiar e social destas crianças (APA, 2014). Considerando-

o um transtorno do neurodesenvolvimento, tem início precoce, com tendência a 

evolução crônica, apresentando repercussões significativas no funcionamento do 

indivíduo em diversos contextos de sua vida (ROHDE; MATTOS, 2003, CUNHA et 

al., 2012). Tem prevalência estimada na população infantil em cerca de 5% (APA, 

2014) porém, estima-se uma média  de 11,26%, com variação entre 2,7% a 31,1% em 

diferentes países com base nas orientações da Colaboração Cochrane para as revisões 

sistemáticas  (LIMA TELES DA HORA et al., 2015). A proporção entre meninos e 

meninas afetados varia de 2:1 em crianças e há maior probabilidade de pessoas do 

sexo feminino apresentarem primariamente características de desatenção (APA, 

2014). 

De acordo com os critérios clínicos da 5ª edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-

5), o TDAH é descrito como um transtorno que se manifesta desde os anos iniciais do 

desenvolvimento e os sinais e sintomas aparecem de forma mais expressiva em idades 

pré-escolares. Os sintomas podem ser percebidos de maneira mais evidente a partir 

dos primeiros anos de escolarização dado as demandas de aprendizagem no ambiente 

escolar. O transtorno acarreta comprometimentos no funcionamento pessoal, social e 

acadêmico da criança e sua apresentação clínica inclui sintomas tanto de excesso 

comportamentais, quanto déficits em atingir alguns dos marcos esperados do 

desenvolvimento em habilidades cognitivas (CARREIRO et al., 2015).  

A criança pode apresentar déficits atencionais persistentes em diferentes 

ambientes, por exemplo, não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por 

descuido em tarefas escolares, dificuldades de manter a atenção ou concluir tarefas 

ou atividades lúdicas, dificuldades para organizar, sequenciar e seguir instruções até 

o fim em tarefas e atividades no ambiente doméstico ou ainda, evitar em se envolver 

com tarefas que exijam esforço mental prolongado (APA, 2014). 
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Em relação ao controle inibitório, uma das habilidades que pertence ao conjunto 

chamado funções executivas, a criança pode manifestar déficits para inibir respostas 

não adequadas à determinadas situações, que concorrem com respostas mais 

apropriadas (DIAMOND, 2005; SEABRA et al., 2014).  Já nos sintomas classificados 

dentro dos padrões de hiperatividade, é possível perceber agitação motora, 

comportamentos de remexer ou batucar as mãos ou os pés, levantar-se da cadeira em 

situações onde espera-se que permaneça sentado, correr ou subir em locais em que 

isso é inapropriado, ter dificuldades para brincar ou se envolver em atividades de lazer 

calmamente, falar demais, dentre outras (APA, 2014).  

Nos transtornos do neurodesenvolvimento é frequente a ocorrência de mais de 

uma condição clínica, por exemplo, indivíduos com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) frequentemente apresentam Deficiência Intelectual (DI), e muitas crianças 

com TDAH apresentam também um Transtorno Específico da Aprendizagem (APA, 

2014). O TDAH está associado ao aumento do risco para comorbidades psiquiátricas 

e outras condições comórbidas são bastante comuns (O’NEILL et al., 2017). Estima-

se que cerca de 70% dos pacientes com TDAH apresentem ao menos um outro 

diagnóstico, 32% tenham no mínimo dois transtornos psiquiátricos e ainda, que 11% 

tenham três ou mais diagnósticos (CATALÁ-LOPEZ et al, 2019; BÉLANGER et al, 

2018). Meninas com TDAH apresentam mais transtornos mentais comórbidos 

envolvendo sintomas internalizantes, como ansiedade, depressão, transtornos 

afetivos, alimentares e de somatização, diferente de indivíduos do sexo masculino em 

que o abuso de substâncias e a criminalidade costumam ser comorbidades mais 

prevalentes (STALLER & FARAONE, 2006; RASMUSSEN & LEVANDER, 2009). 

Ressaltando assim, a importância da avaliação e monitoramento para prevenir, atrasar 

ou reduzir a gravidade do TDAH e a ocorrência de outras dificuldades associadas ao 

curso do transtorno. 

Na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais/DSM-

5 (APA, 2014), os critérios são apresentados seguindo um conjunto de indicadores 

nos padrões atencionais, de hiperatividade e impulsividade. Diversos sintomas podem 

estar presentes em idades precoces do desenvolvimento, entre 3 e 5 anos, porém essas 

dificuldades nem sempre se manifestam com uma apresentação clínica substancial e, 

em razão disso, não são devidamente identificadas pelos pais ou pelos cuidadores da 

criança.  Os critérios diagnósticos são: 
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Tabela 1. Critérios clínicos diagnósticos do TDAH.  
Atençã

o 

Caracterização Sintomas 

A- Um 

padrão 

persisten

te de 

desatenç

ão e/ou 

hiperativ

idade-

impulsiv

idade 

que 

interfere 

no 

funciona

mento e 

no 

desenvol

vimento, 

conform

e 

caracteri

zado por 

(1) e/ou 

(2). 

 

 

1. Desatenção: Seis (ou 

mais) dos seguintes sintomas 

persistem por pelo menos seis 

meses em um grau que é 

inconsistente com o nível de 

desenvolvimento e tem impacto 

negativo diretamente nas atividades 

sociais e acadêmicas/profissionais: 

Nota: os sintomas não são apenas 

uma manifestação de 

comportamento opositor, desafio, 

hostilidade ou dificuldade para 

compreender as tarefas ou 

instruções. Para adolescentes mais 

velhos e adultos (17 ou mais), pelo 

menos cinco sintomas são 

necessários. 

 

a) Frequentemente não presta atenção 

em detalhes ou comete erros por descuido 

em tarefas escolares, no trabalho ou 

durante outras atividades (p. ex., 

negligência ou deixa passar detalhes, o 

trabalho é impreciso). 

b) Frequentemente tem dificuldades de 

manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas (p. ex., dificuldade de manter o 

foco durante aulas, conversas ou leituras 

prolongadas). 

c) Frequentemente parece não escutar 

quando alguém lhe dirige a palavra 

diretamente (p. ex., parece estar com a 

cabeça longe mesmo na ausência de 

qualquer distração óbvia). 

d) Frequentemente não segue instruções 

até o fim e não consegue terminar 

trabalhos escolares, tarefas ou deveres no 

local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, 

mas rapidamente perde o foco e facilmente 

perde o rumo).  

e) Frequentemente tem dificuldades para 

organizar tarefas e atividades (p. ex., 

dificuldade em gerenciar tarefas 

sequenciais; dificuldade em manter 

materiais e objetos pessoais em ordem; 

trabalho desorganizado e desleixado; mau 

gerenciamento do tempo; dificuldade em 

cumprir prazos). 

f) Frequentemente evita, não gosta ou 

reluta em se envolver em tarefas que 

exijam esforço mental prolongado (p. ex., 

trabalhos escolares ou lições de casa; para 

adolescentes mais velhos e adultos, 

preparo de relatórios, preenchimento de 

formulários, revisão de trabalhos longos).  

g) Frequentemente perde coisas 

necessárias para tarefas ou atividades (p. 

ex., materiais escolares, lápis, livros, 

instrumentos, carteiras, chaves, 

documentos, óculos, celular).  

h) Com frequência é facilmente distraído 

por estímulos externos (para adolescentes 

mais velhos e adultos, pode incluir 

pensamentos não relacionados).  

i) Com frequência é esquecido em 

relação a atividades cotidianas (p. ex., 

realizar tarefas, obrigações; para 

adolescentes mais velhos e adultos, 

retornar ligações, pagar contas, manter 

horários agendados). 
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Tabela 1. (Continuação) Critérios clínicos diagnósticos do TDAH.  

 2- Hiperatividade e impulsividade: 

Seis (ou mais) dos seguintes 

sintomas persistem por pelo 

menos seis meses em um grau que 

é inconsistente com o nível de 

desenvolvimento e tem impacto 

negativo diretamente nas 

atividades sociais e 

acadêmicas/profissionais Nota: Os 

sintomas não são apenas uma 

manifestação de comportamento 

opositor, desafio, hostilidade ou 

dificuldade para compreender 

tarefas e instruções. Para 

adolescentes mais velhos e adultos 

(17 ou mais), pelo menos cinco 

sintomas são necessários. 

 

a) Frequentemente remexe ou batuca as 

mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.  

b) Frequentemente se levanta da cadeira 

em situações em que se espera que 

permaneça sentado (p. ex., sai do seu lugar 

em sala de aula, no escritório ou em outro 

lugar de trabalho ou em outras situações 

que se exija que permaneça em um mesmo 

lugar).  

c) Frequentemente corre ou sobe nas 

coisas em situações em que isso é 

inapropriado. (Nota: Em adolescentes ou 

adultos pode se limitar a sensações de 

inquietude.) 

d) Com frequência é incapaz de brincar 

ou se envolver em atividades de lazer 

calmamente.  

e) Com frequência “não para”, agindo 

como se estivesse com o “motor ligado” 

(p. ex., não consegue ou se sente 

desconfortável em ficar parado por muito 

tempo, como em restaurantes, reuniões, 

outros podem ver o indivíduo como 

inquieto ou difícil de acompanhar).  

f) Frequentemente fala demais.  

g) Frequentemente deixa escapar uma 

resposta antes que uma pergunta tenha sido 

concluída (p. ex., termina frases dos 

outros, não consegue aguardar a vez de 

falar). 

h) Frequentemente tem dificuldade para 

esperar (p. ex., aguardar em uma fila). 

i) Frequentemente interrompe ou se 

intromete (p. ex., mete-se nas conversas, 

jogos ou atividades, pode começar a usar 

as coisas de outras pessoas sem pedir ou 

receber permissão; para adolescentes e 

adultos, pode intrometer-se ou assumir o 

controle sobre o que os outros estão 

fazendo.  

 

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

12 anos de idade. 

 

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

mais ambientes (p. ex., em casa, na escola, no trabalho, com a amigos ou parentes; em outras 

atividades). 

 

D. Há evidências claras que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou 

profissional ou de que reduzem sua qualidade.  

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

transtorno psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., 

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

personalidade, intoxicação ou abstinência de substância). 
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Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais/DSM-5 (APA, 

2014). 

Uma vez estabelecido o diagnóstico de TDAH, é essencial que a equipe de saúde 

mental determine o subtipo predominantemente de acordo com o verificado nos 

últimos 6 meses: a) Apresentação combinada com sintomas de desatenção e 

hiperatividade-impulsividade; b) Apresentação predominantemente desatenta 

(critério A1 da tabela acima são preenchidos, mas o critério A2- hiperatividade-

impulsividade não é preenchido); c) Apresentação predominantemente 

hiperativa/impulsiva (critério A2/ hiperatividade-impulsividade é preenchido e o 

critério A1/desatenção não é preenchido) (APA, 2014). 

O tratamento do TDAH requer uma abordagem profissional multidisciplinar com 

foco em intervenções psicoterápicas cognitivas e comportamentais, bem como 

farmacológicas, a depender da gravidade dos sintomas (ANASTOPOULOS, 

RHOADS & FARLEY, 2008). Além disso, na intervenção é necessária a participação 

de múltiplos agentes sociais, como pais e outros familiares, educadores, profissionais 

de saúde, além de treinamento específicos, cognitivos e comportamentais que a 

própria criança deverá receber (SANTOS; VASCONCELOS, 2010). 

1.2 Prejuízos cognitivos associados ao Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade/Impulsividade 

Os prejuízos cognitivos são parte essencial dos sintomas que fazem parte do 

quadro clínico de TDAH (LUO, WEIBMAN, HALPERIN, 2019). As principais 

habilidades afetadas abrangem os domínios atencionais e as funções executivas (FE). 

A atenção, função cognitiva frequentemente prejudicada em crianças com TDAH, 

é compreendida como um processo de modulação da atividade neural, associada ao 

processamento ativo de estímulos de diferentes naturezas sensoriais (CARREIRO, 

TEIXEIRA, 2012). A atenção pode ser descrita a partir de algumas subdivisões, 

sendo: atenção seletiva- capacidade de eleger determinados estímulos em detrimento 

a outros; atenção sustentada- capacidade de manter o foco em um estímulo por um 

determinado tempo para a execução de uma tarefa;  atenção alternada- capacidade do 

indivíduo em direcionar o foco de atenção alternando entre os estímulos ou tarefas, e 

atenção dividida- distribuição dos recursos de atenção para coordenar o desempenho 
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em mais de uma tarefa (LIMA, 2005; BENCZIK, & CASELLA, 2015; FIGUEIREDO 

& SBISSA, 2013; SIMÕES, 2014). Os estímulos são os elementos base que nos fazem 

perceber o mundo e através da centralização do foco de atenção somos capazes de 

compreendê-los. Assim, pode-se dizer que algumas criança com TDAH têm 

dificuldades no manejo do foco da atenção (SIQUEIRA, 2015). As principais 

dificuldades apresentadas por estas crianças com suspeitas de TDAH incluem manter 

a atenção concentrada, esforçar-se de forma persistente e manter-se vigilante 

(DESIDÉRIO; MIYAZAKI, 2007). A desatenção pode ser percebida mediante a 

identificação de comportamentos que sinalizem distração. Logo, as dificuldades para 

atender solicitações e concluir a tarefa, dificuldades de organização pessoal, 

esquecimentos, mudar repentinamente de foco, indicam ter forte relação com as notas, 

o abandono escolar e as classificações dos professores quanto ao desempenho 

acadêmico (GRAY et al., 2017; SIQUEIRA, 2015; APA, 2014). Comportamentos que 

podem ser observados pelos professores em alunos com suspeitas de TDAH que 

sugerem desatenção seriam; desviar o olhar do professor durante a explicação, desviar 

muitas vezes o olhar do caderno ao desenvolver uma atividade escrita, deixar de 

responder quando perguntado, envolver-se em eventos alheios às atividades em sala, 

ultrapassar o tempo estabelecido para concluir tarefas, demorar a iniciar tarefas 

escolares ou ainda, perder itens pessoais, por exemplo (ARAÚJO, 2015).  

Indicadores cognitivos de desatenção foram relacionadas às dificuldades nas 

habilidades de planejamento, de autorregulação e com a memória de trabalho 

(DIAMOND; CARLSON; BECK, 2005; TREVISAN et al., 2017). O conjunto de 

habilidades cognitivas responsáveis por processos como planejamento, inibição e 

memória de trabalho são denominadas funções executivas (FE) e desempenham papel 

fundamental na compreensão neuropsicológica do TDAH (MONTIEL et. al., 2014). 

Essas funções configuram-se em um domínio cognitivo complexo que, em conjunto,  

permite ao indivíduo se adaptar a situações novas e a resolver problemas de modo a 

alcançar objetivos (TREVISAN et al., 2017; WAGNER et al., 2016; WILLCUTT et 

al., 2005). De modo geral, as relações estabelecidas entre comprometimentos em FE 

e indicadores do TDAH são esperadas e consistentes com a literatura, em que 

habilidades de memória de trabalho, inibição, planejamento e autorregulação são 

vistos como constituindo a maioria dos déficits de funções executivas em crianças 

com TDAH (BARKLEY, 2007; WILLCUTT et al., 2005; TREVISAN et al., 2017).  
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Menezes e colaboradores (2015) descrevem as funções executivas, especificando 

a inibição como a capacidade de controlar uma resposta automática, de orientar seu 

comportamento para fazer aquilo que é certo ou esperado. Munakata (2013) 

acrescenta ainda, habilidade para controlar a atenção e os pensamentos de modo a 

direcioná-los à um objetivo, ou seja, orientar o pensamento, realizando ajustes para 

se adaptar às mudanças ou solucionar problemas de acordo com os recursos existentes 

naquele momento. As funções executivas podem ser descritas como deficitárias 

quando há tendência para fazer coisas sem pensar primeiro no resultado ou no que 

poderia acontecer como consequência daquele comportamento. A flexibilidade é a 

capacidade para mudar o foco de atenção e ter diferentes perspectivas de um mesmo 

contexto, importante na resolução de problemas principalmente quando é necessário 

buscar estratégias para sua conclusão. Indicadores de hiperatividade/ impulsividade 

podem ser entendidos através dos déficits em inibição, ou seja, um indivíduo mais 

hábil em inibir um comportamento inadequado seria avaliado como possuindo 

menores indicadores de hiperatividade/impulsividade. (DIAMOND; CARLSON; 

BECK, 2005; TREVISAN et al., 2017). O indivíduo com TDAH pode apresentar 

dificuldades na inibição de respostas que são irrelevantes para uma tarefa em 

andamento, e ainda dificuldade em manter a persistência na realização de tarefas bem 

como na retomada de uma atividade (WAGNER et al., 2016).  

A memória de trabalho consiste na capacidade de manter e manipular informações 

mentalmente que possam ser usadas para realizar uma tarefa ou atingir um objetivo 

(MUNAKATA, 2013). Carreiro e colaboradores (2015), destacam que dificuldades 

de memória de trabalho serão decorrentes de déficits da atenção, pois características 

como seletividade e prioridade no processamento de estímulos estão comprometidas 

em diferentes níveis no TDAH, podendo influenciar nas demais funções cognitivas 

como no controle inibitório, por exemplo. Algumas dificuldades de FE relatadas por 

pacientes com TDAH que impactam sua rotina são por exemplo, problemas com 

prazos, instabilidade de motivação, dificuldade em regular as emoções, perda de 

entusiasmo, dificuldades na conclusão de tarefas, baixa tolerância à frustração e falta 

de automonitoramento,  além das dificuldades para inicar tarefas, inibir estímulos, 

planejar, organizar e estabelecer prioridades e metas, como também no gerenciamento 

do tempo (MENEZES et al., 2015). Crianças com TDAH apresentam déficits em 

tarefas que envolvem a memória de trabalho, o que se refletirá em prejuízos na 
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aprendizagem. Muitos desses prejuízos devem-se ao baixo foco atencional, 

dificuldades em lidar com distratores, dificuldades em autorregulação, impulsividade, 

dificuldade em manipulação mental das informações e falta de flexibilidade por perda 

do foco atencional (GUARDIANO et al., 2017). 

Notavelmente, a expressão desses déficits neurocognitivos é variável entre os 

indivíduos com TDAH, embora pacientes com diagnóstico de TDAH tenham 

características comuns, existe grande variabilidade na forma e no comportamento que 

eles apresentam nos vários contextos em que o indivíduo está inserido (DESIDÉRIO 

& MIYAZAKI, 2007; SHAW et al., 2013). 

Para o diagnóstico do TDAH é fundamental a observação clínica, a utilização de 

testes, escalas e inventários neuropsicológicos, instrumentos padronizados de 

avaliação comportamental e ainda, uma anamnese clínica que levante quais alterações 

e manifestações comportamentais estão presentes nos diversos contextos 

frequentados pela criança, principalmente na escola e com a família (CARREIRO et 

al., 2015; APA, 2014). A avaliação neuropsicológica é recomendada para descartar 

suspeitas de déficits intelectuais ou transtornos de aprendizagem, assim como as 

escalas de avaliação do comportamento preenchidas por pais ou responsáveis e/ou por 

professores, também são ferramentas úteis para o processo de avaliação dos sintomas 

(WAGNER et al., 2016). Essa metodologia de avaliação combinada, com o uso de 

instrumentos neuropsicológicos padronizados, observação e anamnese clínica, pode 

contribuir de forma expressiva para a compreensão do perfil cognitivo e 

comportamental sugestivo de TDAH. As avaliações são importantes também para 

delinear o mais cedo possível, um plano de intervenção específico e dirigido aos 

déficits do funcionamento cognitivo e comportamental, de forma a limitar o impacto 

destes na aprendizagem (GUARDIANO et al., 2017; CARREIRO et al., 2018). 

Considerando a ampla gama de habilidades prejudicadas no TDAH, avaliações 

cognitivas do transtorno devem abranger habilidades atencionais, habilidades verbais 

de funcionamento intelectual, memória operacional, percepção, planejamento e 

organização. É importante destacar que em relação às habilidades cognitivas gerais, 

pessoas com TDAH não apresentam rebaixamento intelectual, embora possam 

apresentar uma discrepância entre quocientes que envolvem tarefas verbais e de 

execução (CARREIRO et al., 2018). Além da variabilidade de prejuízos cognitivos 
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reportados no TDAH, do ponto de vista comportamental, crianças com o transtorno 

também apresentam prejuízos emocionais e comportamentais em nível variados.  

1.3 Problemas emocionais e comportamentais associados ao Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade 

Nos primeiros anos da vida escolar, as dificuldades de atenção em associação com 

os padrões de comportamentos hiperativos, são alterações predominantemente 

suscetíveis ao levantamento da suspeita de TDAH por parte de professores, quando 

comparadas com outras crianças da mesma idade. Neste estágio inicial de 

desenvolvimento escolar, os níveis de desatenção e particularmente a 

hiperatividade/impulsividade são frequentemente elevados, mas é vista uma 

considerável variabilidade nas trajetórias das crianças (O’NEILL et al., 2017). 

Equipes de saúde em geral, professores, bem como os pais da criança, devem estar 

atentos a problemas emocionais e comportamentais, em razão do impacto que eles 

acarretam no funcionamento da vida diária (COUTINHO, REIS, da SILVA et al., 

2009; O’NEILL et al., 2017). Logo, os problemas emocionais e comportamentais 

geralmente são verificados mediante o uso de metodologias de múltiplos informantes 

que priorizam o relato das pessoas que convivem com a criança nos principais 

contextos frequentados por ela, assim pais e professores são fundamentais para este 

levantamento.  Assim como a utilização de instrumentos padronizados de avaliação 

comportamental e de funcionamento adaptativo é fundamental (KETTLER, 

FEENEY-KETTLER & DEMBITZER, 2017). 

No Brasil, um dos instrumentos utilizados para a avaliação de problemas 

emocionais e comportamentais são os inventários que pertencem ao Sistema de 

Avaliação Empiricamente Baseado (Achenbach System of Empirically Based 

Assessment – ASEBA de Achenbach e Rescorla (2001). Os principais são o Inventário 

de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18) e o 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos, 

Formulário para Professores (TRF/6–18) 15, ambos traduzidos, adaptados e 

normatizados para a população brasileira  (BORDIN, ROCHA, PAULA et al., 2013; 

RESCORLA, IVANOVA, ACHENBACH et al., 2012; RESCORLA, 

ACHENBACH, IVANOVA, 2011).  O uso desses inventários em estudos brasileiros 

com grupos clínicos em indivíduos com TDAH, têm reportado problemas 
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comportamentais correlatos com o transtorno como pensamento cognitivo lento 

(mediante uma das escalas dos inventários denominada pensamento cognitivo lento), 

dificuldades de autorregulação (identificada a partir de déficits comportamentais 

auferidos na escala de problemas de desafio e oposição (UTSUMI, MIRANDA & 

MUSZKAT, 2016), dificuldades externalizantes e internalizantes associadas à déficits 

em funções cognitivas atencionais e autorregulação (ARRUDA, QUERIDO, BIGAL 

et al., 2015; RIZZUTTI, SCHUCH, AUGUSTO et al., 2015). Os inventários CBCL e 

TRF avaliam indicadores comportamentais de competências de funcionamento 

adaptativo nas áreas social, escolar e de realização de atividades, bem como 

problemas externalizantes e internalizantes. Desse modo estes instrumentos 

possibilitam a sondagem de competências de funcionamento adaptativo, de problemas 

emocionais e comportamentais úteis para a integração de dados clínicos do TDAH de 

acordo com o DSM. 

Todos os problemas emocionais e comportamentais presentes no quadro de sinais 

e sintomas do TDAH podem ser contextualizados em abordagem mais ampla para a 

compreensão de psicopatologias mentais da infância e da adolescência, como a 

tipologia de classificação geral de problemas emocionais e comportamentais 

desenvolvida por Achenbach e Edelbrock (1983, 1978). Os autores propuseram uma 

compreensão desses problemas a partir das topografias comportamentais, isto é, a 

partir de tipos ou formas concretas sobre como um comportamento é percebido. A 

tipologia classifica os problemas como externalizantes e internalizantes. Os 

comportamentos externalizantes podem se manifestar de diferentes formas como 

comportamentos de agitação, hiperatividade, impaciência, teimosia, impulsividade, 

agressividade e desafio. Os comportamentos de tipo internalizantes podem se 

manifestar de diferentes formas como comportamentos de retraimento, timidez, 

ansiedade, tristeza, depressão, insegurança e medo. 

A falta de envolvimento, a baixa tolerância, a facilidade de se cansar diante das 

tarefas e a tendência a realizar atividades superficialmente, são frequentemente 

relatadas por educadores e pesquisadores, mas não relacionados às características 

apresentadas pelas crianças com TDAH (GRAEFF; VAZ, 2008; SENO, 2010). A 

habilidade de autorregulação, descrita anteriormente como pertencente as funções 

executivas, estão implicadas na capacidade de controlar impulsos e prestar atenção, 

comportamentos relevantes para o sucesso escolar. Profissionais da área educacional 
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não estão preparados para identificar alunos que apresentam sinais de TDAH nas salas 

de aula regulares (AMARAL et al., 2013). Identificar o aluno inquieto, que não 

permanece sentado o tempo necessário das aulas, que se mostra agitado, precipitado, 

sem controle inibitório pode ser um desafio para o professor. Assim como os alunos 

desatentos, desorganizados, que frequentemente olham para a janela ou para outras 

crianças durante explicação do conteúdo acadêmico, são contextos comuns 

enfrentados pelo professor. Caberá a ele diferenciar entre comportamentos sugestivos 

de TDAH, e problemas de comportamentos explicados por aspectos disciplinares. 

Torna-se evidente a necessidade de proporcionar desenvolvimento profissional aos 

professores para melhorar a interação dentro da sala de aula e envolver crianças 

desregradas de maneiras não-reativas, pois as relações conflitantes podem persistir ao 

longo do tempo e afetar suas trajetórias acadêmicas (ARAÚJO, 2012; PORTILLA et 

al., 2014). 

O professor, sempre que possível, deve identificar e estimular padrões de 

comportamento no aluno que sejam compatíveis com repertórios apropriados ao 

contexto escolar, sobretudo aqueles envolvidos na aprendizagem acadêmica. O 

professor quando capacitado pode manejar diversas variáveis do contexto escolar de 

maneira eficaz para amenizar os comportamentos característicos de desatenção e 

hiperatividade que concorrem com aqueles compatíveis com a aprendizagem, 

proporcionando um ambiente mais estimulante e acolhedor (ARAÚJO, 2012; 

ARAÚJO et al., 2014). 

Por outro lado, o professor precisará diferenciar esses problemas de 

comportamento típicos de uma criança com TDAH de outros problemas sobrepostos, 

quando há presença de uma condição comórbida, como por exemplo Transtorno 

Específico da Aprendizagem ou Transtorno Desafiante Opositor. No caso dos 

transtornos de aprendizagem, crianças podem manifestar frequentemente 

comportamentos de desatenção devido a frustração, falta de interesse ou capacidade 

limitada de absorver conteúdos escolares, especificamente relacionados com leitura, 

escrita ou cálculo aritmético, por exemplo (FELT, 2018). A desatenção, no entanto, 

em pessoas com um transtorno específico da aprendizagem, mas sem TDAH, não 

acarreta prejuízos fora do ambiente acadêmico (APA, 2014). Já no caso de um 

Transtorno Desafiante Opositor, caracterizado por um padrão global de 

desobediência, desafio e comportamento hostil, em que as crianças podem resistir a 
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seguir ordens e realizar tarefas escolares, devem ser diferenciados de aversão à escola 

ou à recusa em cumprir tarefas de alta exigência mental causadas por dificuldade em 

manter um esforço mental prolongado, esquecimento das orientações repassadas e 

impulsividade, que caracterizam os indivíduos com TDAH (APA, 2014). 

Uma intervenção adequada de TDAH pressupõe que todas as pessoas que 

convivem com a criança recebam orientações e apoios necessários em cada contexto 

que é frequentado pela criança. Intervenções comportamentais têm mostrado 

evidências científicas de melhora quando a criança aprende repertórios 

comportamentais distintos dos desatencionais e hiperativos (BREAUX, LANGBERG 

et al., 2019; PARNELL, GLEBERZON et al., 2019). Entretanto, essas intervenções 

se tornam mais eficazes quando envolvem orientações e treinamentos de pais e 

professores para que estes novos comportamentos possam ser estimulados em casa e 

na escola. Dentre os procedimentos comportamentais mais utilizados estão a 

intervenção em antecedentes e consequências dos comportamentos- problema, a 

segmentação de tarefas e seu monitoramento, o uso de recompensas, elogios, atenção 

tangíveis para comportamentos pró-sociais, comportamentos adequados de prestar 

atenção ou manter-se sentado em sala de aula (KNIGHT; ROONEY; CHRONIS-

TUSCANO, 2008).  

O professor precisa estar preparado para saber identificar os principais sinais deste 

quadro, principalmente, porque é no contexto escolar que as demandas acabam 

oportunizando a identificação dos sinais e sintomas do transtorno. A importância do 

professor como agente de intervenção foi testada no trabalho realizado por Araújo 

(2015) que, com a implementação de um guia de intervenção baseado na análise do 

comportamento, resultou em benefícios expressivos na melhoria dos sinais de 

desatenção e de hiperatividade dos alunos. Desse modo investir na formação de 

professores é essencial nas políticas públicas de educação (INÁCIO; DE OLIVEIRA; 

MARIANO, 2017). Duarte e De Rose (2006) também avaliaram o efeito de condições 

do controle de estímulos para os déficits atencionais e dificuldades específicas de 

aprendizagem. Os autores propuseram o uso de tecnologias de ensino baseadas em 

treinos estruturados, sequenciados em pequenos passos, com a apresentação de 

poucos estímulos por tentativa, que poderiam também diminuir os prejuízos causados 

pelo TDAH. 
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A preocupação sobre a formação de professores em relação ao TDAH e em como 

as escolas investem na capacitação de seu quadro docente foi abordado em estudo 

realizado por JOU et al., 2010. As escolas devem reconhecer e responder às diversas 

necessidades de seus discentes, assegurando uma educação de qualidade por meio de 

currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino e parcerias 

com a comunidade (AMARAL et al., 2013). Sendo necessário sugerir intervenções 

sensíveis ao desenvolvimento da criança que abordem a expressão dos sintomas e os 

prejuízos funcionais associadas ao longo da vida (KNIGHT; ROONEY; CHRONIS-

TUSCANO, 2008).  

1.4 Formação de professores para identificação de sinais de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade  

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB n º 1, 

de 15 de maio de 2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Pedagogia e Licenciatura, percebe-se que existe uma preocupação 

governamental em formar profissionais da área da educação habilitados para o trato 

de questões cognitivas dos alunos (BRASIL, 2006). Apesar do reconhecimento da 

necessidade de preparar os professores, as ações e políticas de formação não são 

suficientes para garantir uma atuação adequada para identificar corretamente os sinais 

de transtornos, bem como para manejo destes em sala de aula no contexto do ensino 

regular (OLIVEIRA et al., 2011).  

Uma formação aos professores contínua, após a formação inicial, por meio do 

aperfeiçoamento do saber e das técnicas e atitudes necessárias ao exercício da 

profissão, de forma a assegurar a eficácia na formação dos alunos, é favorável a 

melhoria do ensino no Brasil (VEIGA, LEITE & DUARTE, 2005). A formação do 

professor é um processo que não se finaliza com a formação inicial, é fundamental 

uma educação continuada para que as reflexões sobre as práticas profissionais se 

tornem a base desse processo (URZETTA; CUNHA, 2013). No entanto, no contexto 

brasileiro fatores econômicos, sociais e culturais interferem no processo da formação 

complementar profissional, dificultando o acesso a cursos que possam amparar esses 

professores em suas práticas.   



31 
 

Em parágrafo incluído na Lei de Diretrizes e Bases, através da Lei nº 12.056, de 

2009, ressalta-se que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, formação continuada e 

a capacitação dos profissionais de magistério. Estudo conduzido por Leonardo, Bray 

e Rossato (2009), com a participação de 26 professores de escolas públicas e privadas, 

revelou que os professores não estavam aptos a trabalhar com a diversidade em sala 

de aula, o que os conduziu à uma percepção de insegurança, preocupação e 

sentimentos de desamparo no exercício da profissão. A insegurança percebida pelo 

professor pode gerar um ambiente estressante em sala, prejudicando a qualidade da 

aprendizagem, assim a mudança na relação professor-aluno pode repercutir no 

comportamento da criança e vice-versa, e uma relação de melhor qualidade pode 

também estar atrelada à melhor saúde mental do professor (DIAS, 2013). Alguns 

resultados em estudos como o de Leonardo, Bray & Rossato (2009) e Dias (2013), 

diferem do que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fruto da 

Lei Nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. 13, especifica que os 

docentes zelarão pela aprendizagem dos alunos e deverão estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento. 

Ainda são escassos no país projetos que tenham como meta o treinamento de 

professores no uso de ferramentas e instrumentos padronizados e reconhecidos, para 

verificação de identificadores compatíveis com transtornos do neurodesenvolvimento 

que afetam o aproveitamento escolar (SURIANO, 2017). Portanto, é necessário que 

o professor em exercício disponha de programas de formação continuada que sejam 

capazes de fornecer atualização de conhecimentos, para reconhecer alunos que 

possuem dificuldades escolares e também ferramentas para o manejo das situações 

vivenciadas em sala de aula. Neste aspecto é possível perceber que qualquer 

implementação de manejo diante das dificuldades enfrentadas em sala de aula foca no 

aluno, no entanto fica evidente que a qualidade dessa intervenção dependerá da 

qualidade da formação do professor (SIQUEIRA, 2015). Logo, isso demanda uma 

formação que instrumentalize os docentes para o exercício constante da reflexão, o 

trabalho cooperativo e coordenado de modo que possam beneficiar-se de experiências 

bem-sucedidas para a atenção constante às necessidades e particularidades de seus 

alunos (VEIGA, LEITE & DUARTE, 2005). Assim, instrumentalizar estes 

professores, oferecer cursos de capacitação e atualização em transtornos do 
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neurodesenvolvimento, oferecer ferramentas de manejo de comportamentos 

inadequados dentro da sala de aula, podem auxiliar para que essas crianças sejam 

detectadas no contexto escolar, encaminhadas ao serviço de saúde responsável e 

tenham amparo no ambiente escolar.   

Existem evidências de resultados positivos e impacto de projetos de capacitação 

sobre a prática do professor. Em estudo realizado por Guerra, Pereira e Lopes (2004) 

com a participação de 58 professores do ensino fundamental, 82% dos professores 

relataram que modificaram alguma estratégia utilizada em sala de aula em relação ao 

aluno, e ainda, professores relataram satisfação quanto ao próprio desempenho, maior 

manejo no trato com os alunos e menor incidência de problemas de comportamento 

(ROCHA; CARRARA, 2011). O trabalho realizado por Araújo (2012) teve como 

objetivo desenvolver e implementar procedimentos de manejo comportamental no 

contexto de sala de aula e avaliar seus efeitos em alunos com TDAH. Este estudo 

desenvolveu um guia de estratégias estruturadas mediante tarefas simples, em 

pequenos passos e com aplicação de reforçadores diferenciais para comportamentos 

adequados. Dentre os principais resultados, Araújo (2012) verificou aumento gradual 

na utilização do guia pelos professores e diminuição de problemas de comportamento 

do espectro atencional e hiperativo. As ações do guia se basearam essencialmente no 

controle de estímulos antecedentes e no uso de reforçadores positivos para 

comportamentos adequados. Sendo possível citar algumas das estratégias como: 

estabelecer antecipadamente regras com os alunos, comunicar o tempo no decorrer da 

aulas, ressaltar informações importantes, sentar o aluno perto do professor, 

desenvolver autonomia, fracionar a carga de trabalho total, utilizar atividades e textos 

com destaque, diversificar o material utilizado, mesclar atividades de baixa e alta 

atratividade, comunicar-se com os pais, manter o bom humor, estimular o 

autocontrole, atribuir atividades ao aluno para as quais ele próprio possa ser 

responsável e que o auxiliem a perceber como foi o seu desempenho, evidenciar 

aspectos positivos do comportamento do aluno e aumentar frequência das 

consequências (ARAÚJO, 2012). Com uso do mesmo guia de manejo, estudo 

realizado por Siqueira (2015) com a participação de alunos de uma escola pública 

municipal, revelou a importância do treinamento do professor para manejar e 

implementar em contexto de sala de aula comportamentos compatíveis com o 
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aprendizado e que reduzissem comportamentos de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade.  

Sinais indicativos de TDAH, podem alertar professores para contatar famílias e 

efetuar os devidos encaminhamentos para atendimentos de saúde mental. Entretanto, 

na presença desses sinais o professor deverá ter habilidades, competências e 

ferramentas e/ou instrumentos adequados que lhe permitam identificar e fazer uma 

avaliação inicial das dificuldades do aluno para, posteriormente, este receber um 

atendimento que corresponda às suas necessidades (LI-GRINING et al., 2010). 

Políticas públicas brasileiras preconizam que esses transtornos devem ser 

diagnosticados precocemente (BRASIL, 2016), até pela necessidade de estabelecer 

diagnóstico diferencial quando necessário. Os Estados Unidos contemplam nas suas 

políticas governamentais, o uso de tecnologias de avaliação e ações preventivas de 

intervenção para diversos correlatos de problemas de comportamento e déficits de 

funcionamento cognitivo em crianças com sinais de transtornos do 

neurodesenvolvimento graves, como é o caso da DI por exemplo (ROTHOLZ; 

MOSELEY; CARLSON, 2013). 

 Revisão realizada por Jitendra e colaboradores (2008), que teve como objetivo 

mapear as intervenções acadêmicas empiricamente baseadas para alunos com TDAH, 

apontou que é crucial que os educadores usem práticas baseadas em evidências, 

concentrando-se na praticidade e viabilidade da intervenção, ou seja, deve ser fácil de 

implementar em todas as configurações. Políticas públicas que preconizem o uso de 

instrumentos padronizados de avaliação continuam sendo escassas em países em 

desenvolvimento como Brasil, e rastrear indicadores de sinais de TDAH nos 

primeiros anos de escolarização formal é uma demanda que exige o uso desses 

instrumentos. 

Os professores geralmente são referência na orientação para iniciar instruções 

acadêmicas suplementares e/ou encaminhamentos para atendimento por profissionais 

da saúde ou ainda, educação especial. Avaliações de professores sobre as habilidades 

acadêmicas dos alunos com TDAH acabam sendo utilizadas como parâmetros para 

adaptações curriculares em termos de instruções diferenciadas, instrução adicional ou 

maior tempo para execução de avaliações, que podem auxiliar no desempenho escolar 

dessas crianças (JENKINS; DEMARAY, 2016). Ao professor caberia explorar a 
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potencialidade dos seus alunos e tentar minimizar as diferenças cognitivas existentes, 

utilizando-se não só de novas estratégias pedagógicas adquiridas em treinamentos e 

programas de capacitação, como também da sua própria criatividade em modelar o 

ambiente de sala de aula de modo a atender as diferenças cognitivas e 

comportamentais de seus alunos (VEIGA; LEITE; DUARTE, 2005). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a sensibilidade de um modelo padronizado para uso de professores da 

Educação Básica, na identificação de alunos com queixas de desatenção e 

hiperatividade compatíveis com TDAH.  

2.2 Objetivos Específicos 

a) Verificar se professores da educação básica desenvolvem habilidades para 

o reconhecimento de sinais de TDAH mediante modelo padronizado de 

avaliação.  

b) Verificar nos casos suspeitos os subtipos predominantes relacionados com 

desatenção e hiperatividade-impulsividade. 

c) Verificar a concordância entre professores e pais em relação à 

identificação das queixas. 

d) Identificar nesses alunos com de queixas de desatenção e hiperatividade 

compatíveis com TDAH e problemas emocionais e comportamentais. 

e) Verificar a sensibilidade do instrumento do modelo padronizado na 

identificação de alunos com queixas de desatenção e hiperatividade 

compatíveis com TDAH. 
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3. MÉTODO 

Os dados que foram objeto deste estudo fazem parte de outro projeto 

conduzido com o apoio do CNPq (Chamada Universal 2016 (Processo 408808/2016) 

cujo objetivo foi a transposição de procedimentos e instrumentos padronizados de 

avaliação para uso de professores em alunos da Educação Básica com queixas 

neurocomportamentais, compatíveis com quatro tipos de transtornos: Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno do Espectro Autista, Deficiência 

Intelectual e Transtorno Específico de Aprendizagem. O projeto foi coordenado pela 

orientadora desta dissertação de mestrado. Os dados que serão apresentados neste 

estudo foram coletados entre 2015-2016 no projeto acima descrito, com foco apenas 

na avaliação de alunos da Educação Básica com queixas neurocomportamentais, 

compatíveis com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

3.1 Local de realização do projeto de pesquisa 

A rede educacional municipal de educação onde foi desenvolvido o projeto 

está localizada em uma cidade da região metropolitana de São Paulo (cidade Barueri). 

O município de Barueri está localizado na região metropolitana de São Paulo a 29 km 

da capital, possui uma área de 64 km² 

(MS/SE/DATASUS/https://www.barueri.sp.gov.br/). A rede educacional consta de 42 

escolas maternais e de Educação infantil e 61 EMEF. Totalizam a rede 60.977 alunos 

regularmente matriculados entre 2015-2016. Essas escolas estão divididas em 16 

setores com média de 6 escolas por setor, totalizando aproximadamente 3180 alunos 

em cada setor. Os 16 setores são acompanhados por 16 psicopedagogos (1 por setor). 

Esses psicopedagogos trabalham junto à Secretaria Municipal de Educação e devem, 

entre diversas atribuições, auxiliar o professor na avaliação e encaminhamentos 

necessários para outros departamentos da rede de educação ou para Unidades Básicas 

de Saúde dos alunos com queixas escolares ou indicadores de alterações de 

desenvolvimento. Na secretaria existe um setor que apoia as ações inclusivas de 

alunos com necessidades educacionais especiais (NEE), denominado Departamento 

Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI). Este é composto por 10 profissionais com 

formação em pedagogia, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. Na proposta, 

por razões operacionais, o setor da saúde não foi incluído, apenas foi citado na 

tentativa de oferecer uma proposta de modelo intersetorial integrado que oferecesse 

ao aluno ações avaliativas e de intervenção de acordo com a especificidade da 

demanda de cada caso. Segundo a Prefeitura Municipal de Barueri, é competência da 

https://www.barueri.sp.gov.br/


37 
 

Secretaria de Educação coordenar a política municipal de educação de acordo com as 

diretrizes estabelecidas nas legislações municipal, estadual e federal; promover a 

democratização da gestão escolar, por meio da participação da comunidade no 

processo; coordenar, supervisionar, orientar e executar os serviços relacionados com 

a manutenção do ensino maternal e infantil e do ensino fundamental e médio; definir, 

elaborar, coordenar e viabilizar a implantação de programas, projetos e atividades 

voltadas ao desenvolvimento do ensino; estabelecer formas de acompanhamento e 

avaliação do processo educacional municipal; promover a orientação técnico-

pedagógica do pessoal docente e especialista, necessários à eficiência das ações 

educacionais e à melhoria da qualidade do ensino (www.barueri.sp.gov.br). As 

equipes educacionais gestoras que monitoram alunos com queixas escolares e alunos 

na condição de NEE no município são distribuídas em dois departamentos; a) 

Departamento de Assessoria Psicopedagógica de Educação Inclusiva (DAPEI); b) 

Departamento Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI). 

3.2  Amostra 

O desenho do estudo foi de tipo transversal cuja amostra seguiu critérios de 

seleção não probabilísticos Fizeram parte da amostra: a) 32 professores de salas de 

aula de 2º e 4º ano do EF I (01 professor de sala de aula de 2º ano e 01 professor de 

sala de aula de 4º ano), de cada setor; b) Os respectivos alunos desses professores que 

apresentavam sinais de TDAH no período que abrangeu a execução do projeto; c) 

Pais dos respectivos alunos. Cada sala de aula tinha entre 25 a 30 alunos, totalizando 

815 alunos sem nenhum tipo de diagnóstico de acordo com os prontuários da escola. 

As escolas participantes, bem como as salas de aula participantes foram indicadas 

pela Secretaria Educacional Municipal em função de acessibilidade. Para a testagem 

do modelo os alunos participantes deste estudo piloto estavam matriculados em 2º e 

4º anos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 56001316.6.0000.0084) 

(anexo 1) e foi executado em várias fases. O estudo foi iniciado no mês de maio de 

2016, três meses após o início do semestre letivos, para garantir uma avaliação mais 

acurada dos alunos por parte dos professores. 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

a) Checklist no formato de roteiro do transtorno do neurodesenvolvimento 

TDAH, baseados no DSM-5/Manual de Classificação Diagnóstica e 

http://www.barueri.sp.gov.br/


38 
 

Estatística dos Transtornos Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria (APA, 2014): o Checklist para queixas de TDAH pertence a 

Carreiro et al., 2014. Nele constam itens referentes a comportamentos 

apresentados por alunos como: deixa de prestar atenção a detalhes ou 

comete erros por descuido em atividades escolares ou outras atividades e 

ainda; deixa sua cadeira em situações nas quais se espera que permaneça 

sentado. Essas manifestações contêm afirmações indicativas de 

características do transtorno que permitem ao professor e aos cuidadores 

responsáveis emitir um julgamento a partir dos critérios operacionais das 

características que a criança apresenta. As opções de resposta foram 

estabelecidas em escalas likert codificadas por frequência, a saber, ‘nunca 

ou raramente’; ‘às vezes’, ‘frequentemente’; ‘muito frequentemente’. Esse 

checklist foi desenvolvido em dois formatos. Um para ser respondido pelo 

professor e outro pelo cuidador responsável (Anexo 2).  

b) Escala Wechsler abreviada de inteligência (WASI): é um instrumento 

administrado individualmente para indivíduos de 6 a 89 anos. É composta 

por quatro subtestes: Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio 

Matricial, que avaliam conhecimento verbal, processamento de 

informação visual, raciocínio espacial e não verbal, inteligência fluída e 

cristalizada (YATES, TRENTINI & TOSI, 2006). Podem ser obtidos: QI 

total (com a soma dos resultados nos quatro subtestes); QI verbal 

(resultado nos subtestes Vocabulário e Semelhanças) e QI de Execução (a 

partir dos resultados nos subtestes Cubos e Raciocínio Matricial).  

c) Breve Monitor de Problemas - Formulário para Professores e Formulário 

para Pais de Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-T e BPM-P 

respectivamente): avaliam indicadores de problemas de comportamento de 

crianças referente aos últimos dois meses, a partir das escalas de atenção, 

problemas externalizantes e problemas internalizantes (ambos foram 

respondidos pelo professor de sala de aula (BPM-T) e pelo pai e/ou 

cuidador responsável (BPM-P). Esses instrumentos são versões reduzidas 

dos Inventários dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 

18 anos (Formulários para Professores e para Pais- TRF/6-18 anos e 

CBCL/6-18 anos) (ACHENBACH; RESCORLA, 2001; BORDIN, 
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ROCHA, PAULA et al., 2013; RESCORLA, ACHENBACH, IVANOVA 

et al., 2011). A padronização que foi utilizada para as conversões dos 

escores brutos em escores T foi baseado em Rescorla, Achenbach, Ivanova 

e colaboradores (2011), referente ao grupo 3 nos pontos de corte para 

distinguir as faixas normal e elevada (ACHENBACH; RESCORLA, 

2001). 

Tabela 2: Instrumentos e participantes respondentes de acordo com cada 

instrumento. 

 

Instrumentos/ Procedimentos 

 

Participante/ Respondente 

Checklist no formato de roteiro do TDAH Cuidador responsável e 

Professor 

Escala Wechsler Abreviada de 

Inteligência – WASI 

Criança 

Breve Monitor de Problemas- Formulário 

para Professores (BPM-T) 

Professor 

Breve Monitor de Problemas- Formulário 

Pais (BPM-P) 

Cuidador responsável e 

Professor 

 

3.4  Procedimentos de coleta de dados  

O projeto foi conduzido ao longo de 12 meses e realizado em duas fases. A 

primeira fase teve como objetivo a capacitação dos profissionais. Para tanto, durante 

o período de um mês, todas as sextas-feiras, estes participantes foram conduzidos por 

um ônibus alugado pela secretaria da educação de Barueri até a UPM (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie), onde ocorreu a capacitação. A segunda fase foi a 

implementação do projeto com o modelo padronizado para rastreamento do TDAH. 

Fase I: os psicopedagogos, os professores e os profissionais do Departamento 

Interdisciplinar de Apoio à Inclusão (DIAI) receberam 20 horas de capacitação sobre 

os seguintes temas e procedimentos envolvidos na execução do projeto: 

Aulas teórico-práticas sobre marcos esperados de desenvolvimento e sinais do 

TDAH. Também foram apresentadas caracterização clínica do TDAH, 

especificadores, prevalência, desenvolvimento e curso, noções sobre comorbidades 

com TDAH e ainda, sobre intervenções baseadas em evidências científicas. 
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Aula para apresentação do modelo padronizado e fluxograma de 

procedimentos e técnicas de avaliação para definição de queixas de TDAH (Figura 

1). Dependendo do papel de cada um dos profissionais no processo, os mesmos 

receberam orientações específicas no uso dos instrumentos relativos à sua no 

fluxograma. 

Fase II: Implantação do modelo para coleta de dados em uma escola de cada 

setor (16 escolas no total), de acordo com o fluxograma desenhado na figura 1. Em 

cada escola foram selecionadas 2 salas de aula, uma de 2º ano e uma de 4º ano. Tanto 

as escolas como as salas foram designadas pela secretaria de educação de Barueri. A 

princípio, a ideia do projeto era utilizar como amostra apenas os alunos do 1ª ano 

porém, alguns sinais do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade poderiam 

ser confundidos com as dificuldades que são inerentes ao processo de aprendizagem, 

portanto foi escolhido como início da amostra o 2º ano e o 4º ano também foi 

selecionado, pois este fecha o ciclo do ensino fundamental I. O modelo foi 

implementado durante 12 meses no período letivo, entre novembro de 2015 e 

novembro de 2016. Observa-se na figura 1 o fluxograma do modelo padronizado com 

as ações e devidos responsáveis por cada uma delas.   
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Figura 1. Modelo padronizado de rastreamento e avaliação de TDAH. 
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Na figura 1 é apresentado o funcionamento de processo que resumidamente 

abrangeu as seguintes etapas executadas pelos profissionais da rede envolvidos na 

amostra.  

- 1ª etapa: detecção dos sinais do aluno pelo professor de sala de aula; 

- 2ª etapa: notificação do aluno que apresenta os sinais e envio ao psicopedagogo; 

- 3ª etapa: o professor de sala de aula realizou a avaliação do aluno mediante uso do 

checklist (instrumentos de coleta de dados indicados em ‘3.3- a’) e do BPM-T; 

- 4ª etapa: professor de sala de aula e psicopedagogo analisaram os dados provenientes 

do checklist. Foi adotada uma tomada de decisão em função dos resultados do 

checklists (ver figura 1). Na figura são especificadas as condições das tomadas de 

decisão. Essa tomada de decisão do encaminhamento da criança para o DIAI para 

uma avaliação neuropsicológicas e comportamental foi estabelecida caso o aluno 

preenchesse ao menos seis critérios do checklist em “às vezes”, ‘frequentemente’ ou 

‘muito frequentemente”. 

- 5ª etapa: a depender da quantidade de sinais preenchidos no checklist pelo professor, 

a equipe do DIAI realizaria uma avaliação neuropsicológica (WASI) e 

comportamental junto aos pais ou responsáveis (BPM-P). Nesta última fase, a equipe 

do DIAI em conjunto com a equipe de professores do Programa de Distúrbios do 

Desenvolvimento (1 médico e 2 psicólogos), efetuou a avaliação para confirmação da 

suspeita do TDAH, seguindo os critérios clínicos do DSM-5 (APA, 2014). Nos casos 

que finalizaram com a confirmação de suspeita do transtorno, os pais e/ou cuidadores 

foram orientados a procurar atendimentos especializados nas unidades de saúde 

mental do município e o DIAI assumiu o compromisso de acompanhar esses alunos 

por intermédio do professor de sala de aula.  

Os resultados da avaliação foram consolidados em relatório entregue aos pais 

junto a devolutiva presencial realizada individualmente. O DIAI recebeu cópia desse 

relatório quando os pais autorizaram. 

3.5 Procedimentos de análise de dados 
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Foram conduzidas análises descritivas para caracterização da amostra de alunos. 

Os instrumentos de coleta de dados WASI, BPM-T e BPM-P foram corrigidos 

conforme padronização específica de cada um. Foram calculados os números de casos 

positivos em função da confirmação ou não da suspeita de TDAH. A escala likert de 

cada checklist foi recodificada de forma dicotômica para 1 indicando presença de 

sinais de TDAH quando as respostas da escala eram ‘às vezes, frequentemente e muito 

frequentemente’ e, pontuação 0, quando o item era respondido na escala como ‘nunca 

ou raramente’. Todos os dados coletados serão organizados em um banco, com o 

auxílio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 19.0. 

A recodificação da escala likert do checklist de pais e de professores possibilitou 

verificar diferenças de frequência de atribuição dos sinais entre os informantes, bem 

como o cálculo de índice Kappa para a análise da concordância entre avaliadores nas 

pontuações atribuídas aos itens dos checklists de acordo professores e pais (SIEGEL; 

CASTELLAN, 1988). Para a identificação do coeficiente de Kappa utilizada a 

referência de Landis e Koch (1977), de acordo com a seguinte interpretação: <0 – 

ausência de concordância; 0-0,19 – concordância pobre; 0,20-0,39 – concordância 

leve; 0,40-0,59 – concordância moderada; 0,60-0,79 – concordância elevada; 0,80-

1,00 – concordância quase perfeita. Adotamos valor de p≤0,05 para a significância 

estatística (PEREIRA, 2005). Para a tomada de decisão e a confirmação de casos 

suspeitos de TDAH foi utilizado como critério de avaliação ao menos 6 critérios do 

domínio de desatenção e/ou do domínio hiperatividade e impulsividade, de acordo 

com as diretrizes do DSM-5 (APA, 2014). Para a atribuição da presença do sinal 

(critério clínico dos itens do checklist), adotou-se que o comportamento ou sinal fosse 

pontuado “às vezes, frequentemente, ou muito frequentemente” por ambos 

informantes, para poder ter uma medida de como as manifestações do transtorno estão 

presentes em mais de um ambiente (em casa e na escola), de acordo com o DSM-5 

(APA, 2014).   
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4. RESULTADOS 

Do total de 815 alunos elegíveis, foram identificados 28 alunos (3.4%) com 

suspeita de sinais de TDAH. Desses 28 alunos, houve perda amostral de 6 alunos 

(21,42%), por não comparecimento dos pais às coletas de dados ou pelo 

preenchimento incompleto do checklist pelos informantes. Assim, fizeram parte da 

amostra 22 alunos.  

A tabela 3 apresenta a distribuição de queixas levantadas pelos professores em 

relação a sinais e sintomas de TDAH, seja isoladamente ou em associação a outros 

tipos de queixas como a Deficiência Intelectual (DI), Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) e Transtorno Específico da Aprendizagem (TA), em função de ano de 

escolaridade e gênero.  De acordo com os professores, das 22 crianças, 17 crianças 

apresentaram somente suspeitas relacionadas ao TDAH (10 crianças são do 2º ano e 

7 do 4º ano). Das 5 crianças com suspeitas de TDAH associada a outras queixas, 3 

estão matriculadas no 2º ano e duas no 4º ano. Três delas com queixa de DI, um com 

queixa de TA e um aluno teve três queixas associadas ao TDAH (TEA, TA e DI).   

Tabela 3. Distribuição da amostra em função de tipo de queixa, ano de escolaridade e gênero. 

Queixas  2º ano 
4º 

ano 
Meninos Meninas 

Apenas TDAH 10 7 15 2 

TDAH + TA* 1 0 0 1 

TDAH + DI** 1 2 3 0 

TDAH + DI+ TEA*** + TA 1 0 1 0 

*TA: Transtorno Específico da Aprendizagem 

**DI: Deficiência Intelectual 

***TEA: Transtorno do Espectro Autista 

Na tabela 4 apresenta-se a distribuição desses alunos segundo a classificação 

referente ao QI avaliado pela Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) em 

função do ano escolar. Do total da amostra, 3 alunos estão na média inferior, 8 estão 

na faixa limítrofe (36,36%) e 3 alunos (1 do 2º ano e 2 alunos do 4º ano, 13,63%) 

classificaram na faixa de QI total extremamente baixa, todos do sexo masculino. 

Totalizando 14 alunos, entre os 22 abaixo da média em comparação aos resultados da 

população brasileira na mesma idade. Em função dessa classificação, os três alunos 

com resultados e QI total abaixo de 70, passaram para o modelo de avaliação de 

Deficiência Intelectual, previsto no projeto maior do qual este estudo fez parte, já 

descrito anteriormente. 
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Tabela 4. Distribuição de alunos pela faixa de classificação na Escala Wechsler Abreviada 

de Inteligência (WASI) em função do ano escolar.  

Faixa de Classificação 

Número de alunos em função da faixa de 

classificação 

Ano de escolaridade 
Total 

2º ano 4º ano 

Média Superior (QI entre 110 – 120) 1 0 1 

Média (QI entre 90 - 110) 5 2 7 

Média Inferior (QI entre 80 - 90) 3 0 3 

Limítrofe (QI entre 70 - 80) 5 3 8 

Extremamente Baixa (QI abaixo de 70) 1 2 3 

 

A seguir, serão apresentados apenas os resultados dos 19 alunos sem 

rebaixamento intelectual de acordo com desempenho na escala WASI (QI total>70), 

sendo 14 alunos do 2º ano e 5 alunos do 4º ano. Na tabela 5 consta a distribuição da 

amostra participante em função do ano de escolaridade, idade e gênero. A maior parte 

da amostra foi composta por meninos (15 alunos) dos quais 10 estão no 2º ano. Os 

alunos de 2º ano tinham 7 ou 8 anos, já os alunos do 4º ano, estavam na faixa etária 

entre 9 e 11 anos. Todas as alunas do sexo feminino identificadas com suspeita de 

TDAH estavam no 2º ano.  

Tabela 5. Distribuição da amostra por ano de escolaridade, idade e sexo.  

Ano de 

escolaridade 

Média de idade  

(Desvio padrão) 

Sexo Total 

Meninos Meninas 

2º ano 8 (1,08) 10 4 14 

4º ano 8,11 (1,18) 5 0 5 

Total 8,23 (1,27) 15 4 19 

Na tabela 6 consta a distribuição de médias de QI no grupo de 19 alunos. A 

média resultante do QI total das 19 crianças da amostra foi de 86,15, porém, quando 

divididas por ano escolar, verifica-se que as crianças do 2º ano tiveram melhores 

pontuações de QI total se comparado com as de 4º ano. Os alunos do 4º ano 

apresentaram média de escore de QI Verbal de 82,2, QI de Execução de 85 e o QI 

Total de 84,2. A média do QI Verbal das crianças do 2º ano foi de 82,5 e o QI Total 

foi de 86,85. Em relação ao QI de Execução a média dos alunos de 2º ano foi de 90,35, 

a maior discrepância entre os quocientes em relação aos alunos de 4º ano. A tabela 6 

mostra esses resultados obtidos no teste WASI em função do ano escolar. 
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Tabela 6. Médias de Escores T de QI Verbal, QI de Execução e QI Total dos alunos com 

suspeita de TDAH no teste WASI em função do ano de escolaridade. 

Ano 

Escolar 

Número de alunos 

com suspeita 

reportada pelos 

professores 

Média QI 

Verbal 

Média QI 

Execução 

Média 

QI 

Total 

2º ano 14 82,50 90,35 86,85 

4º ano 5 82,20 85  84,20 

Total 

de 

alunos 19 82,42 88,94 86,15 

 

A tabela 7 apresenta os resultados de classificação nas faixas normal e elevada 

de acordo com os instrumentos BPM-T e BPM-P. Dos 19 formulários preenchidos 

pelos professores (BPM-T), 16 alunos apresentam escores classificados na faixa 

elevada e apenas 3 na faixa normal na escala total de problemas de comportamento. 

No inventário BPM-P, 12 crianças classificaram na faixa elevada na escala total de 

problemas de comportamento e 7 na faixa normal.  

 

Tabela 7. Distribuição de alunos por faixa de classificação nas escalas dos inventários BPM-

T e BPM-P. 

  
Distribuição de Classificação no 

BPM-T 

Distribuição de Classificação 

no BPM-P 

Escalas   

Número de 

alunos faixa 

Normal 

Número de 

alunos na faixa 

Elevada 

  

Número de 

alunos faixa 

Normal 

  

Número 

de alunos 

na faixa 

Elevada  

Problemas de 

atenção 
5 14 7 12 

Problemas de 

comportamento 

Externalizantes 

8 11 12 7 

Problemas de 

comportamento 

Internalizantes 

12 7 15 4 

Problemas 

Totais 
 3  16  7  12 

 

A principal discrepância entre a avaliação realizada pelos pais e a dos 

professores foi em relação aos comportamentos externalizantes, já que os professores 

identificaram maior número de crianças com este tipo de problema (11 alunos foram 

classificados na faixa elevada/tabela 7), se comparado ao BPM-P no qual somente 7 
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crianças classificaram na faixa elevada. Em relação aos comportamentos 

internalizantes, a maior parte dos alunos está classificado na faixa normal em ambos 

os inventários, apesar da avaliação dos professores apontarem mais alunos na faixa 

elevada (n=7) em comparação aos pais (n=4). 

Foi conduzido um teste t de student para comparar os escores T das escalas de 

problemas internalizantes, externalizantes e de atenção entre os alunos do 2º ano e do 

4º ano. Os resultados constam na tabela 8. Observam-se na tabela as estatísticas 

descritivas e inferenciais, com valores de t e p, para os escores T dessas escalas 

comportamentais. Os resultados evidenciaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos somente na escala de Problemas de Comportamento 

Externalizantes do BPM-T, sendo o grupo de 4º ano o que apresentou média maior de 

problemas (média de escore T=70,80). Não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significantes nos escores T entre os grupos, sendo a escala de 

atenção, tanto pelo relato do professor como do pai, a única que pontuou dentro da 

faixa de classificação elevado (em ambos os grupos os escores T do BPM-P e BPM-

T pontuaram acima de 65 pontos). 
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Tabela 8. Resultados do Teste t de Student para comparar os escores T das escalas do BPM-

P e BPM-T em função do nível de escolaridade.  

 

Escalas 

Ano escolar  

T 

2º ano 4º ano 

Média Desvio 

padrão 

Média Desvio 

padrão 

Problemas de 

atenção (BPM-

P) 

65,43 5,30 67,80 7,56 -0,60 

Problemas de 

atenção (BPM-

T) 

67,86 4,91 69,40 4,93 -0,60 

Problemas de 

comportamento 

Externalizantes 

(BPM-P) 

59,64 7,46 64,00 8,36  

-1,08 

Problemas de 

comportamento 

Externalizantes 

(BPM-T) 

62,14 10,72 70,80 4,86  

-1,71* 

Problemas de 

comportamento 

Internalizantes 

(BPM-P) 

60,21 5,89 63,00 4,63 -0,95 

 

Problemas de 

comportamento 

Internalizantes 

(BPM-T) 

62,79 6,17 60,00 6,00 0,87 

Legenda *p=0,01 

Os resultados dos checklists preenchidos pelo professor e pelo pai ou cuidador 

responsável referentes ao domínio de desatenção, constam na tabela 9 (n= 19). Como 

apresentado na descrição dos procedimentos de análise de dados, a escala likert de 

cada checklist foi recodificada de forma dicotômica para 1 indicando presença de 

sinais de TDAH quando as respostas da escala eram ‘às vezes, frequentemente e muito 

frequentemente’ e, pontuação 0, quando o item era respondido na escala como ‘nunca 

ou raramente’. Na tabela 9 observa-se a frequência de itens positivos de acordo com 

ambos os informantes, bem como a diferença entre o número de alunos que foram 

atribuídos cada um dos sinais através do apontamento do professor e do cuidador 

responsável. As respostas indicadas pelos professores e pelos pais foram diferentes 

em alguns itens, como por exemplo no indicador “Dificuldade de manter a atenção 

em tarefas e brincadeiras”, onde 100% dos alunos foram assinalados pelo professor 

como apresentando esta dificuldade e, somente 78,94% dos pais o assinalaram 

perceber este comportamento nos filhos. Esta discrepância entre professores e pais 

também ficou evidente nos itens “Perde coisas necessárias para tarefas ou atividades”, 
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em que a porcentagem indicada de alunos foi 94,73% segundo os professores e 

73,68% de acordo com os pais. Com exceção do item ‘Evita, não gosta ou reluta em 

se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado’, que foi atribuído pelos 

pais em 17 crianças e atribuído pelos professores à 15 crianças, nos itens restantes os 

professores atribuíram todos os sinais em maior frequência aos alunos se comparado 

aos pais. 

Tabela 9. Distribuição de indicadores de problemas de desatenção de acordo com o relato de pais 

e professores ao checklist.   

Alunos com suspeita de TDAH 

 

Domínio Desatenção 

Indicadores 

Frequência 

de 

indicadore

s positivos 

segundo 

Professor 

(%) 

Frequência 

de 

indicadores 

positivos 

segundo 

cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 

frequência 

entre 

professor e 

cuidador 

responsável 

Não presta 

atenção em 

detalhes ou 

comete erros 

por descuido 

em tarefas 

19 100 19 100 0 

Dificuldades 

para manter a 

atenção em 

tarefas ou 

brincadeiras 

19 100 15 
78,9

4 
+4 

Parece não 

escutar 

quando 

alguém lhe 

dirigem a 

palavra 

17 
89,4

7 
14 

73,6

8 
+3 

Não segue 

instruções até 

o fim e não 

consegue 

terminar 

trabalhos 

escolares 

19 100 16 
84,2

1 
+3 

Tem 

dificuldade 

para 

organizar 

tarefas e 

atividades 

19 100 17 
89,4

7 
+2 

Não gosta ou 

reluta em se 

envolver em 

tarefas que 

15 
78,9

4 
17 

89,4

7 
-2 
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exijam 

esforço 

mental 

prolongado 

Perde as 

coisas 

necessárias 

para tarefas 

ou atividades 

18 
94,7

3 
14 

73,6

8 
+4 

É facilmente 

distraído por 

estímulos 

externos às 

tarefas 

19 100 19 100 0 

É esquecido 

em relação a 

atividades 

cotidianas 

18 
94,7

3 
16 

84,2

1 
+2 

Os resultados do checklist referentes ao domínio de hiperatividade e 

impulsividade dos 19 alunos com suspeita de TDAH constam na tabela 10.  Assim 

como na tabela 9, apresenta-se a frequência de itens positivos de acordo com pais e 

professores, bem como a diferença entre as respostas dos informantes, adotando como 

presença do sinal se o indicador fosse assinalado pelo respondente (pai/ professor), 

com frequências ‘às vezes, frequentemente ou muito frequentemente’. Houve 

diferença entre as respostas indicadas pelo professor e pelos pais, principalmente 

referente ao aluno ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer 

calmamente, no qual 89,21% dos professores assinalaram presença deste 

comportamento nos alunos, enquanto os pais referiram somente 39,84%. No item 

“Interrompe ou se intromete nos assuntos de outros” a diferença entre a porcentagem 

de crianças assinaladas pelos professores e a apontada pelos pais ficou em 78,94% e 

63,15% respectivamente. Com exceção dos três itens ‘Remexe ou batuca as mãos ou 

os pés ou se contorce na cadeira’ ‘Corre ou sobe nas coisas em situações em que isso 

é inapropriado’ e ‘Não para, agindo como se estivesse com o motor ligado’, que foram 

atribuídos pelos pais em maior frequência, os seis itens restantes os professores foram 

que apontaram estes comportamentos em mais alunos. 
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Tabela 10. Distribuição de indicadores de problemas de hiperatividade e impulsividade de 

acordo com o relato de pais e professores ao checklist.   

 

Alunos com suspeita de TDAH 

 

Domínio Hiperatividade/ Impulsividade 

Indicadores 

Frequência 

de 

indicadores 

positivos 

segundo 

Professor 

(%) 

Frequência 

de 

indicadores 

positivos 

segundo 

cuidador 

responsável 

(%) 

Diferença de 

frequência 

entre professor 

e cuidador 

responsável 

Remexe ou 

batuca as 

mãos ou os 

pés ou se 

contorce na 

cadeira. 

13 68,42 14 
73,6

8 
-1 

Levanta da 

cadeira em 

situações em 

que se espera 

que 

permaneça 

sentado 

16 84,21 14 
73,6

8 
+2 

Corre ou 

escala em 

demasia, em 

situações nas 

quais isto é 

inapropriado 

12 63,15 14 
73,6

8 
-2 

É incapaz de 

brincar ou se 

envolver em 

atividades de 

lazer 

calmamente. 

16 89,21 7 
39,8

4 
+9 

“Não para”, 

agindo como 

se estivesse 

“com o motor 

ligado” 

14 
73,68 

 
16 

84,2

1 
-2 

Fala demais 
16 84,21 15 

78,9

4 
+1 
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Deixa escapar 

uma resposta 

antes que a 

pergunta 

tenha sido 

concluída 

15 78,94 14 
73,6

8 
+1 

Dificuldade 

para esperar a 

sua vez 

15 78,94 15 
78,9

4 
0 

Interrompe ou 

se intromete 

em assuntos 

de outros 

15 78,94 12 
63,1

5 
+3 

A tabela 11 apresenta os resultados do checklist (domínio de desatenção) de 

pais e professores em função do ano escolar. De acordo com essa tabela, os pais dos 

alunos do 2º ano atribuíram um número menor de sinais às crianças (71,42%), se 

comparado aos professores (100%) em “Dificuldade de manter a atenção em tarefas”. 

Já em “Evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental 

prolongado”, os professores atribuíram um número menor (71,42%) aos alunos, que 

o indicado pelos pais (92,85%) aos alunos de 2º ano. Um dado relevante dessa tabela 

é que 100% dos alunos do 4º apresentavam sinais de desatenção de acordo com os 

professores. 

Tabela 11 Resultados do checklist por ano escolar em relação ao percentual de alunos com 

sinais positivos no domínio de desatenção em alunos com suspeita de TDAH 

Indicadores Total de indicadores 

positivos Professores (%) 

Total de indicadores 

positivos Pais (%) 

2º ano 4º ano 2º ano 4º ano 

n = 14 n = 5 n = 14 n = 14 

Não presta atenção 

em detalhes ou 

comete erros por 

descuido em 

tarefas 

100 

 

 

100 100 

 

 

100 

Dificuldades para 

manter a atenção 

em tarefas ou 

brincadeiras 

100 

 

 

100 71,42 100 

Dificuldade de 

manter a atenção 

em tarefas ou 

atividades lúdicas 

85,71 100 71,42 80 
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Não segue 

instruções até o fim 

e não consegue 

terminar trabalhos 

escolares 

100 

 

 

100 85,71 80 

Tem dificuldade 

para organizar 

tarefas e atividades 

100 

 

 

100 92,85 80 

Não gosta ou reluta 

em se envolver em 

tarefas que exijam 

esforço mental 

prolongado 

71,42 100 92,85 80 

Perde as coisas 

necessárias para 

tarefas ou 

atividades 

92,85 100 71,42 80 

É facilmente 

distraído por 

estímulos externos 

às tarefas 

100 100 100 100 

Apresenta 

esquecimento em 

atividades 

cotidianas 

92,85 100 85,71 80 

A tabela 12 apresenta os resultados do checklist respondidos pelos pais e 

professores (domínio hiperatividade/ impulsividade) em função do ano escolar. De 

acordo com essa tabela, o sinal ‘ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades 

de lazer calmamente’ foi atribuído pelos pais à apenas 20% das crianças do 4º ano, 

contrastando com os professores que apontaram esse sinal em 100% das crianças. 

Referente ao sinal “Remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira”, 

os pais apontaram que 71,42% das crianças de 2º ano, apresentavam este 

comportamento, enquanto apenas 57,14% deles foram indicados pelos professores.  
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Tabela 12 Resultados do checklist por ano escolar em relação ao percentual de alunos com 

sinais positivos no domínio hiperatividade/ impulsividade em alunos com suspeita de TDAH. 

Indicadores Total de indicadores 

positivos Professores (%) 

Total de indicadores 

positivos Pais (%) 

2º ano 4º ano 2º ano 
4º 

ano 

n = 14 n = 5 n = 14 n=5 

Remexe ou batuca as 

mãos ou os pés ou se 

contorce na cadeira. 

57,14 100 71,42 80 

Levanta da cadeira 

em situações em que 

se espera que 

permaneça sentado 

78,57 100 64,28 100 

Corre ou escala em 

demasia, em 

situações nas quais 

isto é inapropriado 

57,14 80 64,28 100 

É incapaz de brincar 

ou se envolver em 

atividades de lazer 

calmamente. 

78,57 100 42,85 20 

“Não para”, agindo 

como se estivesse 

“com o motor 

ligado” 

64,28 100 78,57 100 

Fala demais 85,71 80 85,71 60 

Deixa escapar uma 

resposta antes que a 

pergunta tenha sido 

concluída 

78,57 80 71,42 80 

Dificuldade para 

esperar a sua vez 

85,71 60 71,42 100 

Interrompe ou se 

intromete em 

assuntos de outros 

71,42 100 57,14 80 

Foi conduzida análise de concordância entre a avaliação dos professores e a 

dos cuidadores, mediante cálculo do coeficiente de concordância de Kappa em relação 

à atribuição de presença ou não dos sinais de TDAH (tabela 13).  
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Tabela 13. Coeficientes de concordância entre os professores e os pais na pontuação dos checklist 

de sinais de TDAH mediante cálculos do coeficiente Kappa. 

Domínio A de Desatenção (APA, 2014) 

Item 
% de 

concordâncias  

Índice Kappa 

de 

Concordância 

Valor 

p 

Não presta atenção em detalhes 

ou comete erros por descuido em 

tarefas escolares ou durante 

outras atividades 

100 1,00 ---- 

Dificuldades para manter a 

atenção em tarefas ou 

brincadeiras 

77,30 0,15 0,410 

Dificuldade de manter a atenção 

em tarefas ou atividades lúdicas 
72,70 0,13 0,440 

Não segue instruções até o fim e 

não consegue terminar trabalhos 

escolares 

86,40 0,85 

0,000 

Tem dificuldade para organizar 

tarefas e atividades 
90,90 0,92 

0,000 

Não gosta ou reluta em se 

envolver em tarefas que exijam 

esforço mental prolongado 

68,20 0,18 0,380 

Perde as coisas necessárias para 

tarefas ou atividades 

72,70 0,08 0,570 

É facilmente distraído por 

estímulos externos às tarefas 
100 1,00 

---- 

Apresenta esquecimento em 

atividades cotidianas 

81,80 0,07 0,680 

Domínio B de Hiperatividade/Impulsividade (APA, 2014) 

Remexe ou batuca as mãos ou os 

pés ou se contorce na cadeira. 

72,70 0,31 0,140 

Levanta da cadeira em situações 

em que se espera que permaneça 

sentado 

72,70 0,32 0,090 

Corre ou escala em demasia, em 

situações nas quais isto é 

inapropriado 

68,20 0,58 0,006* 

É incapaz de brincar ou se 

envolver em atividades de lazer 

calmamente. 

59,10 0,26 0,06** 

“Não para”, agindo como se 

estivesse “com o motor ligado” 

81,80 0,39 0,05* 

Fala demais 68,20 0,18 0,380 
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Deixa escapar uma resposta antes 

que a pergunta tenha sido 

concluída 

72,70 0,22 0,290 

Dificuldade para esperar a sua 

vez 

63,60 0,22 0,290 

Interrompe ou se intromete em 

assuntos de outros 

63,60 0,12 0,530 

Legenda SIGNIFICANCIA EM RELAÇÃO AO 0... 1 MAXIMO DE CONCORDÂNCIA... 0 SEM 

CONCORDÂNCIA 
*p≤0.05 – significância estatística 

** Tendência à significância estatística 

Adotando um valor de p≤0,05 para a significância estatística, verifica-se na 

tabela 13 que os coeficientes Kappa que mostram concordância com significância 

estatística foram: ´Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades´(IC-0,85; 

p=0,00/Concordância quase perfeita); ´Correr ou escalar em demasia, em situações 

nas quais isto é inapropriado´ (IC=0,58; p=0,006/ Concordância moderada), ´Tem 

dificuldade para organizar tarefas e atividades´( IC-0,92; p=0,00/ Concordância quase 

perfeita) e ainda, ´Agir como se estivesse a "todo vapor" ou "a mil" (IC=0,39; p=0,05/ 

Concordância leve) (LADIS & KOCH, 1977). O sinal ´Dificuldades para brincar ou 

se envolver silenciosamente em atividades de lazer´ (IC=0,26; p=0,06/ Concordância 

leve) mostrou tendência à significância estatística. Nos itens dos checklist de 

cuidadores e professores (não prestar atenção a detalhes ou cometer erros por 

descuido e ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa), ambos os 

respondentes mostraram 100% de concordância nas respostas atribuindo a presença 

desses indicadores em todos os alunos da amostra. 

Para a tomada de decisão e a confirmação de casos suspeitos de TDAH, 

utilizou como critério de avaliação o aluno tivesse ao menos 6 critérios do domínio 

de desatenção e/ou do domínio hiperatividade e impulsividade, de acordo com as 

diretrizes do DSM-5 (APA, 2014). Para a atribuição da presença do indicador, adotou-

se que o comportamento fosse pontuado “às vezes, frequentemente, ou muito 

frequentemente” por ambos informantes, para poder ter uma medida de como as 

manifestações do transtorno estão presentes em mais de um ambiente (em casa e na 

escola), de acordo com as diretrizes do DSM-5 (APA, 2014). Observa-se na Tabela 

14 que segundo a avaliação dos professores, 5 alunos tiveram confirmação de suspeita 

de TDAH no subtipo desatento, nenhum de TDAH subtipo hiperativo e 14 de TDAH 
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subtipo combinado, o que se assemelhou à avaliação dos pais, ressaltando que as 

meninas foram avaliadas em sua totalidade no predomínio desatento. 

Tabela 14.  Distribuição do número de alunos nos subtipos predominantes de TDAH a partir 

do número de itens positivos nos checklists de professores e cuidadores. 

  

Avaliação 

dos 

Professores 

Meninos 

N=15 

Meninas 

N= 4 

Avaliação 

dos Pais 

Meninos 

N= 15 

Meninas 

N= 4 

Desatento 5 2 3 4 0 4 

Hiperativo 0 0 0 2 2 0 

Combinado 14 13 1 13 13 0 

Para a confirmação da suspeita de TDAH com as respectivas apresentações 

predominantes consideraram-se as recomendações clínicas do DSM-5 (APA, 2014), 

associado à presença dos sinais de acordo com os dois informantes (professor e pai 

ou cuidador). Assim, adotou-se que, para a confirmação da suspeita de TDAH com 

apresentação predominantemente de desatenção, o aluno deveria ter 6 ou mais 

indicadores clínicos em “às vezes, frequentemente ou muito frequentemente”, sem o 

preenchimento de 6 ou mais indicadores clínicos dos sinais de 

hiperatividade/impulsividade. Para a confirmação da suspeita de TDAH com 

apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva considerou-se que o aluno 

deveria ter 6 ou mais indicadores clínicos em “às vezes, frequentemente ou muito 

frequentemente”, sem o preenchimento de 6 ou mais indicadores clínicos dos sinais 

de desatenção. Para a confirmação da suspeita de TDAH com apresentação 

predominantemente combinada, 6 ou mais indicadores de desatenção e também de 

hiperatividade/ impulsividade, deveriam ser preenchidos de acordo com ambos os 

respondentes (professores e cuidadores). Observa-se na figura 3, que dos 19 alunos 

que foram identificados pelos professores com a suspeita, 6 foram confirmados com 

apresentação predominantemente desatenta (todos do 2º ano), 2 alunos tiveram 

confirmação de suspeita de TDAH com apresentação predominantemente 

hiperativa/impulsiva (1 aluno do 2º ano e 1 do 4º ano) e a maioria, 11 alunos com 

apresentação predominantemente combinada (7 alunos do 2º ano e 4 do 4º ano).  
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Tabela 15. Definição da predominância do subtipo de TDAH de acordo com a 

confirmação de ambos informantes (pais e professores) e ano de escolaridade. 

Predominância 
2º ANO 

N= 14 

4º ANO 

N=5 

TOTAL (%) 

N=19 

Subtipo Desatento 6 0 6 (31,57) 

Subtipo Hiperativo 1 1 2 (10,52) 

Subtipo Combinado 7 4 11 (57,89) 

A figura 2 apresenta como o processo foi conduzido, mostrando o total de 

alunos elegíveis (n=815), sendo que 28 foram indicados pelos professores com 

possuindo comportamentos que sugeriam TDAH. No entanto 6 crianças não fizeram 

parte da amostra por não comparecimento ao dia de avaliação ou por falta de 

informações no preenchimentos do checklist, e ainda três alunos apresentaram 

suspeita de deficiência intelectual e também não foram incluídos nos dados avaliados. 

Figura 2. Total de alunos com confirmação da suspeita de TDAH em função da 

apresentação predominante. 
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5. DISCUSSÃO 

De acordo com os critérios clínicos de TDAH presentes no DSM-5 (APA, 2014) 

para o diagnóstico do transtorno é necessário encontrar ao menos seis sinais 

cognitivo-comportamentais indicadores de TDAH, frequentes nos últimos seis meses 

e presentes em mais de um ambiente em que a pessoa esteja inserida.  

Como exposto no método, os alunos, primeiramente, foram avaliados com o 

WASI para verificar se havia algum aluno com rebaixamento intelectual. Sintomas 

compatíveis com TDAH são comuns entre crianças colocadas em ambientes 

acadêmicos inadequados à sua capacidade intelectual, porém é necessário que uma 

avaliação cognitiva seja realizada para verificar a predominância de déficits 

cognitivos aos sinais de desatenção ou hiperatividade (APA, 2014). Este resultado 

mostra a necessidade de estudos que rastreiem padrões de funcionamento cognitivo 

em crianças, desde a primeira infância, pois, medidas de avaliação e de intervenção 

são prioritárias para amenizar prejuízos no desenvolvimento e no funcionamento 

adaptativo (HASSIOTIS, BROWN, BROWN et al., 2011).  

A DI é objeto de discussões sobre o delineamento de políticas públicas, tanto para 

identificação como para intervenção em diversos países em desenvolvimento. A 

organização internacional não governamental IASSID (International Association for 

the Scientific Study of Intellectual Disabilities), fundada em 2006, congrega mais de 

34 países preconiza avaliações cognitivas na 1ª infância para detecção de sinais de 

deficiência intelectual desde idades precoces do desenvolvimento. A organização 

também contribui com a formação de recursos humanos para diagnóstico e 

intervenção em países de Ásia África e América Latina (https://www.iassidd.org/wp-

content/uploads/2019/03/LAMI-Countries.pdf). Infelizmente, da América Latina, 

somente Bolívia faz parte da associação.  

Uma limitação deste estudo foi o uso da WASI por ser um instrumento que estima 

o funcionamento intelectual (YATES, TRENTINI & TOSI, 2006) e medidas isoladas 

de QI não podem ser consideradas predominantes para diagnosticar DI. Para uma 

correta classificação diagnóstica de DI, é necessária a avaliação de indicadores de 

funcionamento adaptativo nos domínios social e prático, bem como a avaliação de 

outros fatores como condições clínicas (APA, 2014). Um estudo de revisão 

https://www.iassidd.org/wp-content/uploads/2019/03/LAMI-Countries.pdf
https://www.iassidd.org/wp-content/uploads/2019/03/LAMI-Countries.pdf
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sistemática que estimou taxas de prevalência de DI em países em desenvolvimento, a 

partir de 52 estudos publicados entre 1980 e 2009, alertava para o uso de instrumentos 

padronizados de rastreamento devido à elevada prevalência dessas taxas nesses 

países. A taxa estimada foi de 10,37:1000 (MAULIK, MASCARENHAS, 

MATHERS et al., 2011).  

No levantamento realizado pelos professores alguns alunos receberam mais de 

uma indicação de suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento. Foram 5 crianças 

com suspeitas de TDAH associado a outras queixas (03 com DI, 01 com TA e 01 com 

outras três queixas associadas: TEA, TA e DI). O levantamento de suspeita de TDAH 

com outros transtornos do neurodesenvolvimento pelos professores é esperado, pois 

de fato há uma sobreposição de sinais de TDAH com outros transtornos do 

neurodesenvolvimento (APA, 2014; LINDBLAD, GILLBERG & FERNELL, 2011). 

Estudo de McClain, Hasty e Murphy (2017), avaliou a sobreposição de sintomas de 

desatenção em 113 crianças com idades entre 6 e 11 anos que foram diagnosticadas 

com TDAH, TEA, DI, TDAH/DI, TEA/TDAH e TEA/ DI. Os resultados da 

MANOVA para comparação desses grupos em relação à gravidade dos sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade mostrou que a maioria dos grupos 

apresentava níveis elevados de desatenção e hiperatividade e impulsividade, porém 

as crianças com DI e TEA/DI não apresentaram níveis tão graves de desatenção e 

comportamentos hiperativos/impulsivos, quando comparados aos outros grupos. 

Estudos como este mostram a utilidade de modelos como o que foi testado neste 

trabalho que permitiu aos professores levantar a suspeita dos quatro transtornos de 

neurodesenvolvimento mais prevalentes na infância, possibilitando a identificação de 

crianças com outras queixas, além do TDAH.  

O principal objetivo do estudo foi testar se o modelo de tomada de decisão seria 

eficaz para identificar alunos com suspeita de déficits de atenção e hiperatividade 

indicativos de TDAH a partir de relato de professores e pais. Após os professores 

participantes passarem por treinamento sobre sinais e sintomas de transtornos do 

neurodesenvolvimento, puderam identificar alunos que demonstravam padrões 

persistentes de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade. É importante que 

professores da educação básica tenham competências adequadas para identificar esses 

alunos nos primeiros anos de escolarização, para verificar se as dificuldades 

configuram realmente um transtorno do neurodesenvolvimento ou se as dificuldades 
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são transitórias intrínsecas ao processo de adaptação escolar e/ou, de alfabetização, 

ou ainda dificuldades sócio emocionais como sugerem estudos apontados 

anteriormente (BARNES, RAGHUBAR, ENGLISH et al., 2014; AL-YAGON, 2011, 

SURIANO, 2017). Crianças muitas vezes passam anos no contexto escolar sem que 

sejam atribuídas a essas dificuldades, suspeitas de um possível transtorno como é o 

caso do TDAH. Esta demora na percepção das dificuldades, pode ocorrer em 

decorrência da falta de preparo do professor para diferenciar alunos com TDAH de 

alunos indisciplinados, alunos com transtorno de aprendizagem ou com problemas de 

comportamento (LANDSKRON, SPERB, 2008; SILVA, LINS, 2005). Se essas 

crianças da amostra, às quais os professores atribuíram a suspeita, tivessem sido 

encaminhadas em idade pré-escolar aos serviços de saúde mental para as devidas 

avaliações, já poderiam estar recebendo intervenções necessárias, possibilitando 

melhor manejo dos professores, melhor adaptação destes alunos diante das suas 

dificuldades, além de um possível amparo profissional adicional (SURIANO, 2017). 

Neste sentido o encaminhamento aos profissionais da saúde para a realização de 

avaliações clínicas e neuropsicológicas são importantes para delinear, o mais cedo 

possível, um plano de intervenção específica e dirigida aos déficits do funcionamento 

cognitivo e comportamental, de forma a amenizar o impacto destes na aprendizagem 

e no desenvolvimento (GUARDIANO et al., 2017). 

Palma (2015) verificou que crianças com TDAH que recebem diagnósticos tardios 

e consequentemente, não recebem as devidas intervenções, podem ter seus quadros 

agravados pela persistência dos sintomas e desenvolvimento de comorbidades 

psiquiátricas como depressão e ansiedade. Os jovens com TDAH sem intervenções 

adequadas na infância têm maior risco de uso de substâncias psicoativas, 

envolvimento em delitos e prisão, e ainda, quando adultos têm mais comorbidades 

com transtornos mentais, abuso de drogas e álcool (FREDRIKSEN et al., 2014; DE 

SANCTIS; NEWCORN; HALPERIN, 2014). Deste modo nota-se a necessidade de 

intervir o mais breve possível, para que esta situação não se prolongue por anos 

acarretando ainda mais dificuldades à vida dessas crianças. 

Dificuldades emocionais e comportamentais e outras psicopatologias são 

altamente prevalentes em crianças e adolescentes com TDAH (SPENCER, 

PLASENCIA, SUN., 2018). O impacto dos sintomas desatencionais e de 

hiperatividade e impulsividade, a depender do subtipo predominante do transtorno, 
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limitam o acesso da criança a diversas estímulos e contextos que oportunizariam o 

desenvolvimento de repertórios comportamentais adaptativos (DÖPFNER, ISE, 

BREUER et al., 2016). Por exemplo, aprender a se engajar em tarefas, mesmo que 

estas exijam esforço mental, estabelecer prioridades, desenvolver habilidades para 

tomadas de decisão em função de metas, adquirir habilidades para hierarquizar 

tarefas, ou até mesmo saber aguardar a vez em situações sociais.  Estudo populacional 

avaliou co-ocorrência de problemas emocionais e comportamentais e outras 

psicopatologias, teve amostras populacionais entre 10.000 e 30.000 crianças entre 4 e 

16 anos de 04 países distintos (Finlândia, Suécia, Holanda e Reino Unido) 

(BARTELS, HENDRIKS, MAURI et al., 2018). Nele foi revelado que as principais 

co-ocorrências com os sintomas desatencionais foram problemas internalizantes 

(retraimento e isolamento com desatenção) e externalizantes (oposicionismo e 

agressividade com sinais de hiperatividade e impulsividade). 

 Em função dessa elevada prevalência de dificuldades emocionais e 

comportamentais em crianças com TDAH, as crianças apontadas com suspeita pelos 

professores foram avaliadas nesses domínios. Os resultados da avaliação nos 

inventários BPM-T e BPM-P, confirmam essas dificuldades em um número 

expressivo de crianças de acordo com o relato dos professores (BPM-T), 16 

classificaram na faixa elevada e apenas 3 na faixa normal na escala total de problemas 

de comportamento, sendo as escala de problemas de atenção e a de problemas 

externalizantes as que agruparam os maiores números de casos na faixa elevada. 

Estudo de revisão conduzido por D’Abreu e Marturano (2010), mostrou associações 

entre baixo desempenho escolar e problemas externalizantes impactando o 

prognóstico às crianças, como comorbidades com transtornos psiquiátricos, 

posteriores problemas acadêmicos e de comportamento antissocial, evidenciando a 

situação de risco psicossocial em que se encontram.  

Quando comparados os escores T das escalas de problemas internalizantes, 

externalizantes e de atenção entre os alunos do 2º ano e do 4º ano, os resultados 

evidenciaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos somente na 

escala de Problemas de Comportamento Externalizantes do BPM-T. Embora não 

tenha sido verificada diferença estatisticamente significante entre os grupos no escore 

T da escala de atenção, de acordo com ambos os informantes as médias ficaram dentro 

da faixa de classificação elevada. Os escores T elevados mostram que, no grupo 
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estudado, há prejuízos emocionais, comportamentais e cognitivos que estão se 

manifestando, tanto no ambiente escolar como familiar. Um possível fator associado 

ao fato de os professores relatarem maiores problemas atencionais é que essas 

demandas ocorrem principalmente na escola e não em ambiente familiar, pois nesse 

ambiente a demanda que a criança precisa atender é maior em termos de execução de 

tarefas, seguimento de regras, execução de atividades escolares que demandam de 

habilidades atencionais, dentre outras. Neste sentido é importante ressaltar que o 

diagnóstico precoce e intervenções adequadas podem minimizar os impactos 

causados pelos déficits atencionais e pelas manifestações de hiperatividade ao longo 

do tempo (CASTRO, DE LIMA, 2018). 

De acordo com Carreiro  e colaboradores (2018), a estrutura de um protocolo de 

avaliação de queixas de TDAH e de seu funcionamento deve conciliar os diferentes 

processos e profissionais de forma efetiva,  contemplando informantes como pais ou 

cuidadores responsáveis e os professores que podem contribuir com o levantamento 

de informações sobre a pessoa em diferentes ambientes e com investigações que vão 

além das queixas principais que são a desatenção e a hiperatividade e impulsividade.  

A comparação das respostas entre pais e professores revelou que no domínio da 

desatenção os professores relacionaram com mais frequência indicadores às crianças 

em comparação aos pais, porém ocorreu variações de concordância de leve a quase 

perfeita, com coeficientes Kappa de concordância estatisticamente significantes em 

relação ao grau de acordo entre os dois respondentes aos checklists. No domínio da 

desatenção verificaram-se índices de concordância estatisticamente significantes em 

quatro dos nove indicadores clínicos do checklist. Provavelmente essas concordâncias 

foram decorrentes de sinais que, se observam mais facilmente em contexto escolar e 

familiar.  

As discordâncias verificadas no checklist relativos aos diferentes domínios e 

sinais pode sugerir que há ainda uma falta de reconhecimento por parte dos 

cuidadores, das características específicas do TDAH, reforçando a necessidade de 

instruir não só profissionais, mas também de estabelecer programas de orientações 

sobre o transtorno para pais (GOMES et al., 2007; COUTINHO et al., 2008).  
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Os resultaram apontaram que houve predomínio do subtipo combinado quando 

unidos os levantamentos dos dois informantes confirmando um total de 11 alunos 

(57,89%), indicando que os comportamentos observados na criança envolviam, tanto 

características de desatenção quanto de hiperatividade/ impulsividade, assim como já 

observado em estudos anteriores (FONTANA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2016).  

Os relatos de pais e professores em relação aos sinais das crianças mostrou-se 

fundamental para a validação das suspeitas.  Revelando a importância de considerar 

não apenas o impacto desses sinais na área acadêmica, mas também no funcionamento 

e bem-estar ao longo da vida para a criança que tem TDAH e para sua família, 

ressaltando a importância de que a família esteja atenta e seja participante da vida 

escolar destas crianças (DESIDÉRIO; MIYAZAKI, 2007). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH), se caracteriza 

por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que 

afetam o funcionamento adaptativo da criança no ambiente familiar e escolar (APA, 

2014). 

O objetivo geral do estudo foi avaliar a sensibilidade de um modelo 

padronizado para uso de professores da Educação Básica na identificação de suspeita 

de alunos com queixas de desatenção e hiperatividade compatíveis com TDAH. A 

partir dos resultados foi verificado que 19 de 22 crianças tiveram confirmação da 

suspeita, com um número maior de crianças atribuídas ao subtipo predominantemente 

combinado. Considerando que foram verificados elevados coeficientes de 

concordância entre pais e professores em diferentes sinais de TDAH, infere-se que 

provavelmente essas crianças apresentam os sinais no ambiente escolar e familiar.  

Os diferentes comprometimentos emocionais e comportamentais reportados 

por ambos os informantes evidenciaram como os sinais de TDAH, frequentemente 

não se mostram isolados. Os déficits e excessos comportamentais com implicações 

importantes no funcionamento adaptativo, social e emocional não devem ser 

desconsiderados, mesmos que sejam distintos das dificuldades atencionais e déficits 

cognitivos. Apesar das diferenças encontradas entre os indicadores apontados pelos 

professores e pelos pais, ambos confirmaram diversos sinais de TDAH, diferindo 

apenas em relação ao subtipo predominante. Não foi possível testar se as informações 

coletadas na avaliação de cada critério poderiam ser mais concordantes, caso os pais 

tivessem recebido um treinamento, assim como os professores o receberam. Esse tipo 

de desenho pode ser adotado em estudos futuros. 

Mesmo com uma amostra pequena, o estudo mostrou a necessidade de 

políticas públicas que recomendem o monitoramento do funcionamento cognitivo em 

idades escolares. Foram identificadas crianças com suspeita de DI a partir de 

comprometimentos e queixas de dificuldades escolares, e o levantamento de hipótese 

de rebaixamento intelectual foi apontado mediante uso da avaliação WASI.  Esses 

dados mostram as dificuldades de professores para o devido encaminhamento de 

alunos com dificuldades cognitivas e comportamentais, evidenciando a importância 

de o professor estar munido de conhecimentos e ferramentas para que essas crianças 
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possam ser encaminhadas aos serviços de saúde para uma avaliação minuciosa e o 

devido direcionamento seja feito. 

Cursos de formação continuada para professores sobre transtornos do 

neurodesenvolvimento podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades no 

reconhecimento de sinais sugestivos de TDAH. Com isso, o professor poderá ser 

promotor de encaminhamentos aos serviços de saúde sob critérios objetivos e mais 

precisos sobre o aluno, possibilitando que estes recebam as avaliações necessárias. 

Aos alunos seriam oferecidas intervenções por profissionais da saúde habilitados no 

tratamento do TDAH, oferecendo mais qualidade de vida e possibilitando a 

diminuição dos déficits que impactam tão drasticamente no cotidiano destas crianças. 

Uma limitação do estudo foi a falta de grupo controle para comparação com o 

grupo de casos suspeitos. Outra limitação em relação ao uso do modelo foi a 

impossibilidade de validação diagnóstica mediante avaliação psiquiátrica.  
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ROHDE, L. A.; MATTOS, P. Princípios e práticas em TDAH. Artmed, 2003.  

ROTHOLZ, D. A.; MOSELEY, C. R.; CARLSON, K. B. State policies and 

practices in behavior supports for persons with intellectual and developmental 

disabilities in the United States: A national survey. Intellectual and Developmental 

Disabilities, v. 51, n. 6, p. 443–445, dez. 2013.  

SANTOS, T. C. C. DOS; MARTINS, L. DE A. R. Práticas de Professores Frente 

ao Aluno com Deficiência Intelectual em Classe Regular. Revista Brasileira de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30866915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30866915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasmussen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18367759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levander%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18367759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18367759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23200284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23200284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23200284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635638


75 
 

Educação Especial, v. 21, n. 3, p. 395–408, set. 2015.  

SANTOS, L. DE F.; VASCONCELOS, L. A. Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade em crianças: uma revisão interdisciplinar. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, v. 26, n. 4, p. 717–724, dez. 2010.  

SEABRA, A. G. et al. Inteligência e funções executivas: Avanços e desafios para 

a avaliação neuropsicológica. Memnon  Edições Científicas. 2014. 

SENO, M. P. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): o que 

os educadores sabem? Associação Brasileira de Psicopedagogia, v. 27. 2010.  

SIEGEL, S., & CASTELLAN, N. J., Jr. Nonparametric statistics for the behavioral 

sciences (2nd ed.). New York, NY, England: Mcgraw-Hill Book Company. 1988. 

SIMÕES, P.M.U. Análise de Estudos sobre Atenção Publicados em Periódicos 

Brasileiros. Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional, SP. Volume 18, Número 2: 321-330. Maio/Agosto. 2014. 

SIQUEIRA, A. R. C. DE. Manejo Comportamental em sala de aula para reduça 

de comportamentos de desatenção e hiperatividade: orientaçâo ao professor e 

implementaçao de guia de intervenção. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 3 

fev. 2015. 

SHAW, P. et al. White matter microstructure and the variable adult outcome of 

childhood attention deficit hyperactivity 

disorder. (2015). Neuropsychopharmacology 40, 746–754. 10.1038/npp..241. 2014. 

SPENCER AE, et al. Screening for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and 

Comorbidities in a Diverse, Urban Primary Care Setting. Clin Pediatr (Phila). 

2018. 

STALLER J, FARAONE SV. Attention-deficit hyperactivity disorder in girls: 

epidemiology and management. CNS Drugs. ;20(2):107-23. 2006. 

SURIANO, R. Um modelo de transferência de tecnologias para a educação básica 

para avaliação de alunos com sinais do Transtorno do espectro Autista e 

Deficiência intelectual. Dissertação de Mestrado em Distúrbios do 

Desenvolvimento. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 2017. 

THIENGO, D. L. et al. Prevalência de transtornos mentais entre crianças e 

adolescentes e fatores associados: uma revisão sistemática. Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, v. 63, n. 4, p. 360–372, dez. 2014.  

TREVISAN, B. T. et al. Childhood Executive Functioning Inventory: Adaptação 

e Propriedades Psicométricas da Versão Brasileira. Psico-USF, v. 22, n. 1, p. 63–

74, abr. 2017.  

URZETTA, F. C.; CUNHA, A. M. DE O. Análise de uma proposta colaborativa 

de formação continuada de professores de ciências na perspectiva do 

desenvolvimento profissional docente. Ciência &Educação. Bauru. v. 19, n. 4, p. 

841–858. 2013.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30003797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30003797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Staller%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16478287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faraone%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16478287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16478287


76 
 

UTSUMI, D.A. et al. Temporal discounting and emotional self-regulation in 

children with attention-deficit/hyperactivitydisorder. Psychiatry Res. 30;246:730-

737. doi: 10.1016/j.psychres.2016.10.056. Dec. 2016. 

VEIGA, L. DA; LEITE, M. R. S. D. T.; DUARTE, V. C. Qualificação, competência 

técnica e inovação no ofício docente para a melhoria da qualidade do ensino 

fundamental. Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. 3, p. 143–167, set. 

2005.  

WAGNER, F. et al. Neuropsicologia do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade: Modelos Neuropsicológicos e Resultados de Estudos 

Empíricos. Psico-USF, v. 21, n. 3, p. 573–582, dez. 2016.  

WILLCUTT, E. G. et al. Validity of the executive function theory of attention-

deficit/ hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Biological Psychiatry 

Elsevier USA, , 1 jun. 2005. 

YATES, D. B.; TRENTINI, C. M.; TOSI, S. D.; et al. Apresentação da Escala de 

Inteligência Wechsler Abreviada (WASI). Avaliação Psicológica, v. 5, n. 2, p. 227–

233. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27817906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27817906


77 
 

ANEXOS 
 

 



78 
 

Anexo 1 

 



79 
 

Anexo 2 

 

Nome

Sexo

Escola

Professor

Nunca ou 

raramente
Às vezes

Frequente

mente

Muito 

frequente

mente

a

Não presta atenção em detalhes ou comete erros por 

descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante 

outras atividades

b
Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas

c
Parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra 

diretamente

d
Não segue instruções até o fim e não consegue terminar 

trabalhos escolares, tarefas ou deveres.

e Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades

f
Evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que 

exijam esforço mental prolongado.

g Perde coisas necessárias para tarefas ou atividades

h É facilmente distraído por estímulos externos

i É esquecido em relação a atividades cotidianas

Nunca ou 

raramente
Às vezes

Frequente

mente

Muito 

frequente

mente

a
Remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na 

cadeira

b
Levanta da cadeira em situações em que se espera que 

permaneça sentado

c
Corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é 

inapropriado

d
É incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer 

calmamente

e
“Não para”, agindo como se estivesse “com o motor 

ligado”.

f Fala demais

g
Deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha 

sido concluída

h Tem dificuldade para esperar a sua vez

i

Interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas 

conversas, jogos ou atividades; pode começar a usar as 

coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão)

Sim (      ) Não (      )

Sim (      ) Não (      )

Sim (      ) Não (      )

Sim (      ) Não (      )

CHECKLIST PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS DE DESATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO ALUNO

Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção 

estavam presentes antes dos 12 anos de idade.

Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais 

contextos (por ex., na escola e em casa) 

Há claras evidências de que os sintomas interferem com (ou reduzem a 

qualidade de) o funcionando ocupacional, acadêmico e social.

Os sintomas podem ser melhor explicados por outra condição?

(Há na opinião do entrevistado algo que explique os sinais?)

Se Sim Descrever:

Protocolo interdisciplinar de avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica para crianças e adolescentes 

com queixas de desatenção e hiperatividade. Fonte: CARREIRO, L.R.R et al. Protocolo interdisciplinar de avaliação 

neuropsicológica, comportamental e clínica para crianças e adolescentes com queixas de desatenção e 

hiperatividade. Psicol. Teor. Prat., São Paulo, v. 16, n. 3, p. 155-171, dez.  2014.

Hiperatividade e Impulsividade

Instrução: responda às seguintes afirmações em relação ao aluno marcando a frequência com que você observa 

elas no aluno(a) avaliado, nos últimos 3 meses ou mais.

Idade

Ano escolar

Turma


