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O que é??

◦ É o transtorno NEUROCOMPORTAMENTAL mais prevalente em crianças: 

◦ Presente em cerca de 3 a 4% das crianças

◦ Meninos tem mais chance de receber o diagnostico

◦ É um transtorno do NEURODESENVOLVIMENTO

◦ Deve ser considerado em crianças a partir de 4 anos de idade que tenham: problemas comportamentais ou escolares e 

sintomas de desatenção, hiperatividade ou impulsividade.

◦ Os sintomas devem ter se iniciado antes dos 12 anos de idade.
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TDAH - Diagnóstico

◦ A avaliação diagnóstica depende de avaliação do comportamento em situações do dia a dia da criança e em 

diversos ambientes. 

◦ Os critérios usados atualmente para o diagnóstico são os do DSM-V (Um manual com critérios para o 

diagnóstico).

◦ Não existe um marcador biológico (exame específico), o que gera risco de SUPER ou 

SUBDIAGNÓSTICO. 
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TDAH - Diagnóstico

◦ O TDAH pode ser definido em 4 dimensões

◦ Apresentação primariamente desatenta (Cid F90.0)

◦ Apresentação primariamente com hiperatividade e impulsividade (Cid F90.1)

◦ Apresentação combinada (Cid F90.2)

◦ Forma não especificada (Cd F90.8)
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TDAH - Diagnóstico

◦ Critérios para se definir o diagnóstico pelo DSM-V 

◦ A criança deve ter ao menos 6 dos 9 sintomas em um ou ambos dos 2 domínios:

DESATENÇÃO

HIPERATIVIDADE-IMPULSIVIDADE

◦ Os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade

◦ Os sintomas ocorrem há pelo menos 6 meses
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Desatenção – Critérios do DSM V
A criança deve ter ao menos 6 dos 9 sintomas:

◦ a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no 

trabalho ou durante outras atividades.

◦ b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas.

◦ c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente.

◦ d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou 

deveres no local de trabalho.

◦ e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades.

◦ f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental 

prolongado.

◦ g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades.

◦ h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos 

◦ i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas
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Hiperatividade-impulsividade
A criança deve ter ao menos 6 dos 9 sintomas:

◦ a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.

◦ b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado

◦ c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado.

◦ 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”.

◦ f. Frequentemente fala demais.

◦ g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída.

◦ h. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez.

◦ i. Frequentemente interrompe ou se intromete.
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TDAH

◦ Pode coexistir com outros problemas:  A maioria das crianças com o diagnóstico de TDAH preenchem 

critérios para outros transtornos também. 

◦ Ansiedade

◦ Depressão

◦ Comportamento Opositor e Transtorno de Conduta 

◦ Transtornos de Aprendizagem

◦ Transtorno do Espectro Autista

◦ Deficiência Intelectual 

◦ Transtornos da Coordenação
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TDAH nos adolescentes

◦ 12 a 18 anos:

◦ Adolescentes e até adultos também podem receber o diagnóstico de TDAH desde que os sintomas tenham se iniciado 

na infância, antes dos 12 anos. 

◦ Esses sintomas podem ir se modificando ao longo dos anos, mas se geram problemas significativos na rotina do 

indivíduo, devem ser investigados. 

◦ Na escola, é importante obter informações de pelo menos 2 professores. 

◦ O adolescente deve concordar com a avaliação para que o precesso de avaliação e de intervenção tenha sucesso. 

◦ Manter atenção para distúrbios do humor neste grupo! Há mais chance de depressão e ansiedade, por exemplo. 

◦ Afastar uso de substâncias (como álcool e drogas) que possam confundir os sintomas. É uma faixa etária de 

vulnerabilidades. 
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Causas 

◦ Não se sabe a causa exata do TDAH

◦ Parece envolver neurotransmissores cerebrais como as vias dopaminérgicas, serotoninérgicas e noradrenérgicas. 

◦ Existem alguns fatores de risco (as crianças expostas a estas situações tem chance maior de ter TDAH):

◦ Familiar de primeiro grau com TDAH (fatores genéticos)

◦ Prematuridade

◦ Baixo peso ao nascimento

◦ Uso de cigarro, álcool ou drogas na gestação

◦ Adversidade familiar 
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Tratamento

◦ O tratamento é de longa duração

◦ Deve ocorrer com a colaboração da família, profissionais de saúde e educadores

◦ Devem ser traçados objetivos e metas individualizados:

◦ Ex1: melhorar o rendimento escolar (programar meios objetivos para avaliar o desfecho)

◦ Ex2: melhorar comportamentos sociais (descrever os comportamentos a serem modificados e vigiá-los). 
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Tratamento

◦ Envolve 2 pilares principais usados isoladamente ou combinados:

◦ Terapia comportamental.

◦ Medicações.

◦ Outras estratégias:

◦ Psicoterapia: mais indicada para crianças com comorbidades como sintomas depressivos, ansiosos e déficits sociais. 

◦ Ainda sem comprovação de eficácia no TDAH:

◦ Intervenções dietéticas com exclusão de alimentos 

◦ Atividade física: é importante para a saúde física de qualquer indivíduo, mas não demonstrou uma melhora específica 

para os sintomas do TDAH. 

◦ Suplementação vitamínica/ gorduras essenciais 

◦ Mindfulness
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Tratamento

◦ Terapia comportamental:

◦ Não é tão efetiva para reduzir sintomas, mas melhora a funcionalidade das crianças nos ambientes

◦ Primeira linha de tratamento em crianças pré-escolares (4 a 6 anos). A medicação só deve ser considerada neste 

grupo se falha desta modalidade. 

◦ Deve ser considerada nas crianças em idade escolar (a partir de 6 anos) em associação com a medicação.

◦ Incluem ações de reforço positivo, tempo de repouso, custo de respostas (perda de recompensas ou privilégios quando 

problemas comportamentais acontecem), orientações aos pais.
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Tratamento

◦ Algumas mudanças ambientais e comportamentais podem auxiliar as crianças com TDAH:

◦ Manter uma rotina diária

◦ Reduzir distrações ao mínimo durante tarefas 

◦ Recompensar comportamentos positivos

◦ Identificar reforçadores não intencionais de comportamento negativo:

◦ Ex de reforçador negativo: Dar um brinquedo quando a criança se comporta inadequademente 

◦ Continua...
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Tratamento

◦ Algumas mudanças ambientais e comportamentais podem auxiliar as crianças com TDAH:

◦ Usar um check-list para ajudar a criança a realizar as suas tarefas previstas

◦ Limitar escolhas: dar poucas opções 

◦ Torne os objetivos alcançáveis (possíveis considerando a individualidade desta criança)

◦ Tente usar uma disciplina calma diante de situações conflituosas: distrações, retirar a criança, tempo de descanso. 

◦ Encontre atividades em que a criança possa ter sucesso (descubra hobbies e esportes de interesse)
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Tratamento

◦ Intervenções na escola podem ajudar no tratamento e incluem:

◦ Sentar próximo ao professor

◦ Sentar longe de distrações

◦ Ensinar e treinar métodos de organização

◦ Tornar rotineiro rever a tarefa antes de finalizar (completar partes que ficaram incompletas)

◦ Avisar às famílias as datas e prazos (trabalho em conjunto)

◦ Ter um tempo extendido para completar atividades

◦ Continua...
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Tratamento
◦ Intervenções na escola podem ajudar no tratamento e incluem:

◦ Receber um sinal particular do professor quando estiver fora do tempo da tarefa 

◦ Dar 3x mais feedbacks positivos do que negativos 

◦ Em algumas situações, permitir um “objeto de distração”. Algumas crianças conseguem manter mais atenção aos 

ensinamentos quando estão manipulando algum objeto. 

◦ Dar instruções com com múltiplos estímulos sensoriais: Ex: Ressaltar em uma outra cor uma letra que está sendo 

esquecida pelo aluno. Tentar olhar sempre nos olhos do aluno. 

◦ Dar uma instrução por vez

◦ Dividir projetos longos em pequenas partes 
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Tratamento

◦ Medicações estimulantes:

◦ São as mais efetivas para controle do SINTOMA, mas não necessariamente melhoram a função da criança nos ambientes

◦ Os efeitos colaterais mais comuns são perda de apetite, dor abdominal, cefaleia, alterações no sono

◦ Pode estar associado com aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, mas não foi demonstrado que aumente o risco de 
parada cardíaca ou morte súbita.

◦ Exemplos: metilfenidato, lisdexanfetamina...

◦ Medicações não estimulantes: podem ser considerados em caso de efeitos colaterais as medicações estimulantes ou 
em situações de comorbidades que também necessitem de tratamento medicamentoso. 

◦ TODA MEDICAÇÃO DEVE SER PRESCRITA E ACOMPANHADA POR UM MÉDICO DE FORMA 
REGULAR

Dra Ana Luiza Câmara - CAEM



Evolução 

◦ Os sintomas tendem a reduzir com o final da infância

◦ Até 65% das pessoas tem uma remissão parcial, tendendo a permanecerem sintomas relacionados a atenção. 

◦ A ausência de tratamento pode estar associada a:

◦ Baixo rendimento escolar

◦ Abandono prematuro dos estudos

◦ Comportamentos antissociais

◦ Envolvimento com a polícia

◦ Envolvimento com abuso de substâncias (álcool e drogas)
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É importante lembrar!! 

◦ Nem todas as crianças com momentos de inquietude e desatenção tem TDAH. Estes sintomas devem ser frequentes e 

gerar PROBLEMAS em mais de um ambiente. 

◦ Procure ajuda de um profissional de saúde para investigar os sintomas. Não diagnosticar e não tratar uma criança que 

está tendo problemas recorrentes pode gerar consequências futuras. 

◦ O tratamento é longo! Permaneça firme! 

◦ Conte com a ajuda da família, da escola e dos profissionais de saúde. 

◦ Independente de qualquer diagnóstico, as crianças sempre precisam de muito amor, persistência e paciência.
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