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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

INTRODUÇÃO

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

(TDAH) é uma condição neurobiológica, caracterizada

por diminuída capacidade de atenção, impulsividade e

hiperatividade, afetando crianças, adolescentes e

adultos.

Barkley e Benton (2011), ressaltam que o TDAH vem

sendo tratado em crianças à muito tempo, mas

somente há algumas décadas estudiosos perceberam

que o transtorno persiste no adulto. O TDAH é uma

doença genética, segundo Mattos (2006, p. 42) “em

torno de 90% do TDAH hereditariamente. Os outros

10% baseiam-se nos fatores orgânicos, específicos,

psicógenos e ambientais”. Esses fatores são

fundamentais no diagnóstico de qualquer problema de

aprendizagem, inclusive no TDAH. Para Mattos (2006),

a criança pode ser diagnosticada a partir dos sete anos.

Algumas características do transtorno são: dificuldades

de atenção e concentração e, os indivíduos distraem-se

com facilidade, excesso de energia, impulsividade,

capacidade de pensar com clareza, inquietação,

dificuldade de ouvir com atenção, quando uma criança

tem o transtorno e não é diagnosticada na infância isso

persiste durante sua vida adulta.

Figura 1: Adolescente com TDAH. Disponível em:

<http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meio-ambiente-ciencias

agrarias/ecologia-684905.shtml>. Acesso em: 14 de outubro de 2015.

TDAH EM CRIANÇAS E ADULTOS
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O tratamento envolve vários aspectos

complementares, segundo Copetti (2012), confirmar

o diagnóstico e tratar os sintomas associados, uso de

medicamentos, orientações dos pais e da escola,

quando acontece em crianças. Se o diagnóstico de

TDAH for confirmado, e existir desatenção,

hiperatividade e impulsividade que causam

problemas significativos na escola, na família e no

trabalho, o uso de medicamento é necessário,

mesmo durante a vida adulta.

Este trabalho apresenta o TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade a fim de delinear a existência

do distúrbio não somente em crianças, mas também na vida adulta. Assim destaca os estudos de Barkley e Benton

(2011) sobre as implicações do transtorno e como pode ser diagnosticado.

Constatou-se que o TDAH é um distúrbio de origem

genética com implicações desde a vida de criança e

até mesmo adulta. Em muitos casos, seus sintomas

característicos são diagnosticados já quando adultos,

o que impossibilita a criança a ter sucesso na

aprendizagem. Pode-se inferir que, quanto antes os

sintomas forem diagnosticados, maiores chances terá

o indivíduo de desenvolver competências e

habilidades, pois como sua origem é genética

prevalecerá por toda a vida.


