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TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM 
CRIANÇAS 
INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por finalidade apresentar o TDAH, a fim de delinear a tríade sintomática e o seu diagnóstico 

para que não comprometa a motivação para o estudo e a dedicação na realização de atividades escolares de 

aprendizagem. 

CONCLUSÃO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) vem sendo estudado com mais frequência, 

por se ter vários diagnósticos em escolas atualmente, 

sendo este, um dos maiores motivos dos 

encaminhamentos dos psicopedagogos, segundo 

Santos e Vasconcelos (2010). Nesse sentido, as 

autoras também afirmam que, deve-se levar em 

consideração, antes de diagnosticar TDAH o 

processo avaliativo, as intervenções, os 

acompanhamentos das práticas educativas da família 

do individuo e também o sistema de educação. 

Figura 1: http://www.nogracias.eu/2015/09/09/la-corrupcion-

institucional-de-la-psiquiatria-y-el-dano-a-ninos-y-adolescentes-el-

caso-del-tdah/ 
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Durante seis meses, sendo frequente o atendimento, é 

possível se ter o diagnóstico (Santos; Vasconcelos, 

2010). Carvalho et. al (2012) afirmam que o TDAH em 

algumas crianças pode se mostrar mais grave ou não, 

pois nem todos diagnosticados possuem os mesmos 

sintomas, porém com mais ou menos intensidades. A 

prática educativa é o principal foco de observação 

para delineamento do processo interventivo do TDAH 

em crianças.  

O diagnóstico envolve vários critérios, como uma 

análise e acompanhamento frequente ao sujeito, 

intensidade em alguns pontos que apontam ser de 

TDAH, duração de seis meses de tríade sintomática 

desatenção-hiperatividade-impulsividade. Santos e 

Vasconcelos (2010), acreditam que a desatenção se 

caracteriza pela frequente mudança de assunto, 

distração durante conversas, entre outros. A 

hiperatividade se baseia em dificuldade de ficar 

parado, de forma excessiva. E a impulsividade é o 

agir sem pensar, não consegue esperar sua vez com 

tranquilidade, necessitando de supervisão. 

O trabalho permitiu constatar que o TDAH em crianças 

pode ser visualizado com maior incidência pelo 

professor, quando da observação a partir da tríade 

sintomática. Isto porque na escola tais 

comportamentos são observados no ambiente de 

aprendizagem. Constatou-se também, que para o 

diagnóstico é preciso conhecer o indivíduo no seu 

meio, contando com a parceria da família, além do 

profissional psicopedagogo para que ocorra uma 

intervenção pedagógica satisfatória. 


