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RESUMO 

 

A neuropsicologia se encarrega de estudar as relações entre o cérebro e as manifestações do 

comportamento. Alterações na estrutura e no funcionamento desse órgão poderão acarretar em 

disfunções no comportamento, e nas habilidades e potencialidades cognitiva. À vista disso,o 

TDAH tem sido assunto destaque na vida de pais e profissionais de saúde mental, logo que é 

considerado um dos principais transtornos em crianças. Assim, o presente artigo tem como objetivo 

abordar o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade sobre os aspectos da avaliação e 

reabilitação neuropsicológica. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa sobre avaliação 

neuropsicológica em casos de TDAH, assim como a reabilitação cognitiva, por meio do método 

bibliográfico, contendo como referenciais artigos publicados em bancos de dados confiáveis, como 

também livros. Faz-se necessário estudos mais aprofundados sobre o assunto que emerge, 

principalmente na sociedade atual a fim de elucidar dúvidas ainda existentes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O TDAH tem ocupado destaque, a partir dos anos 80, na vida de pais e profissionais de saúde, 

sendo um dos distúrbios mais comuns na infância. À vista disso, o presente artigo abordará o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade sobre os aspectos da avaliação e reabilitação 

neuropsicológica.  

Nos seres humanos, o sistema nervoso se encarrega de estabelecer comunicação entre o 

mundo externo e as partes internas do organismo. O cérebro é a parte mais importante desse 

sistema, pois é a partir dele que toma-se consciência das informações que chegam pelos órgãos dos 

sentidos e processa-se essas informações.  

Além disso, sabe-se que não existem dois cérebros iguais, mas todas as pessoas possuem vias 

motoras e sensoriais que são padronizadas. É válido ressaltar ainda, que a maior parte do sistema 

nervoso é construída ainda no período embrionário. Porém, existem casos em que o cérebro de 

uma pessoa não funciona da mesma maneira que funciona em outros indivíduos no mesmo estágio 

de desenvolvimento. (COSENZA, 2011). 

As alterações no funcionamento e da estrutura, podem ter relação com fatores que 

interferiram na formação do cérebro ainda na gestação, ou a fatores que operaram sobre o órgão 

que nasceu saudável. Sendo assim, crianças ou adolescentes cujo cérebro é diferente, como em 

casos de TDAH, apontarão comportamentos, habilidades e potencialidades cognitivas diferentes 

daquele individuo que não tem o sistema nervoso alterado.(COSENZA, 2011) 

Antes de tudo, faz-se necessário entender o que é e como se caracteriza o TDAH. “O 

transtorno caracteriza-se por uma disfunção atencional e executiva, assim como alteração no 

controle emocional e dos processos mentais” (COSENZA, 2011, p. 136). Pode-se observar 

problemas de atenção e em alguns casos, hiperatividade, como também uma impulsividade 

inapropriada ao contexto. O TDAH então, é um distúrbio comportamental que em diferentes 

proporções influi o rendimento escolar, as relações familiares e sociais, o desenvolvimento 

emocional e a autoestima.(MIOTTO, 2017) 

Galen, médico grego foi um dos primeiros profissionais que preescreveu ópio para crianças 

com impaciência, inquietação e cólicas infantis. A primeira descrição do transtorno em um caso 

clínico foi em 1854, na Alemanha. Em 1902, Still, notou a existência de um problema em crianças, 

que resultava em inabilidade para internalizar regras e limites, como também sintomas de 

inquietação, desatenção e impaciência, chamou-as então, de crianças com defeito na conduta 

moral. Ele ainda notificou que tais comportamentos poderiam ser resultados de danos cerebrais, 

hereditariedade, disfunção ou problemas ambientais.(BENCZIK, 2002) 
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Nesse sentido, ao longo da história, crianças hoje conhecidas como portadoras de TDAH já 

foram reconhecidas por diversas denominações: criança incorrigível, criança hipercinética ou 

hiperativa, criança distraída ou desinibida, disfunção cerebral mínima, etc.(MIOTTO, 2017) 

A partir da década de 1980 o TDAH finamente passou a ser reconhecido como entidade 

definitiva quando o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM- III), da 

Associação Psiquiátrica Americana, estabeleceu critérios para a definição do transtorno. A última 

revisão publicada em 2013, é o DSM-5, que será explanado a posteriori. (MIOTTO, 2017) 

O TDAH tem forte predisposição hereditária e alguns autores relatam que a prevalência é de 

3 a 30% nas crianças em idade escolar, com incidência maior no sexo masculino. Além disso, esse 

transtorno se estende por toda a vida do sujeito. Calcula-se ainda que 5% das crianças e 2,5% dos 

adultos têm TDAH.(ROHDE, 2006) 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Conhecendo o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) 

Afetando cerca de 5,29% da população mundial, e de 3 a 5% das crianças, o Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), é definido como um transtorno neurobiológico que 

afeta o neurodesenvolvimento cerebral e envolve um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade (WHITBOURNE, 2015). 

Estudos revelam que pessoas com o TDAH possuem um nível de agitação, impulsividade e 

desatenção constante e atípico, prejudicando a criança já desde a primeira infância. Com maior 

frequência em meninos, o transtorno persiste até a vida adulta em mais da metade dos casos e tem 

fortes fatores genéticos e ambientais, sendo o primeiro o de maior incidência (ROMMELSE, 

2010). 

De acordo com Asherson (2010) trata-se de um transtorno hereditário que normalmente se 

manifesta em vários membros de uma mesma família. Tanto para Rommelse (2010) quanto para 

Asherson (2010), com base em suas pesquisas, observaram que a justificava da hereditariedade do 

transtorno se deu através de estudos realizados com gêmeos que corroboraram para a 

predominância da influência genética na etiologia do TDAH. No entanto, mesmo com forte 

influição genética, questões ambientais não foram descartadas, embora com menor incidência, na 

maioria dos casos há uma interação entre fatores genéticos e ambientais (ARSHERSON, 2010). 

Para Couto, Junior e Gomes (2010) há ainda uma deficiência que afeta o sistema de 

recompensa, levando o indivíduo com diagnostico de TDAH a ter menos paciência para atividades 
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de recompensas tardias, antecipando as consequências de seus atos, respondendo perguntas antes 

mesmo de terem sido terminadas. 

O diagnostico do TDHA é realizado por uma série de exames e avaliações neuropsicológicas 

mostrando-se positivo quando há sintomas afetando significativamente, mais de uma área da vida 

do paciente por um período mínimo de 6 meses (WHITBOURNE, 2015). Podendo, ainda, de 

acordo com o autor citado, ser dividido em três subtipos baseados na forma da manifestação mais 

evidente dos comportamentos em detrimento a natureza dos sintomas, são eles: 1) o tipo 

predominantemente desatento, cujos critérios satisfazem o conjunto de desatenção, mas não para 

hiperatividade-impulsividade; 2) tipo predominantemente hiperativo-impulsivo, cujos critérios 

satisfazem o conjunto de hiperativo-impulsivo, mas não para o de desatenção; 3) o tipo misto ou 

combinado, se satisfizerem ambos os conjuntos de critérios de desatenção e hiperativo-impulsivo. 

O TDAH, como já mencionado, afeta principalmente crianças (em sua maioria meninos) nas 

fases pré-escolar e escolar com sinais de hiperatividade-impulsividade, causando dificuldades de 

aprendizagem, em se relacionar tanto com a família quanto na vida escolar. Apresentam 

dificuldades, também, para se organizar, seguir instruções, cumprir tarefas entre outros (SCOTTA, 

2014). Algo que pode ser facilmente confundido com transtorno de oposição, quando não 

diagnosticado corretamente. As dificuldades podem afetar a vida escolar e o rendimento 

acadêmico, levando a um alto número de evasão escolar e repetições de disciplinas sucessivamente, 

notas baixas e colocação em classes de educação especial, devido a dificuldade de acompanhar as 

outras crianças de mesma faixa etária (WHITBOURNE apud WILENS, FARAONE, 

BIEDERMAN, 2015). 

Contrastando com o que acreditava-se no passado, o TDAH não é restrito apenas à infância, 

visto que o transtorno tem o potencial de perdurar na fase adulta. Enquanto em crianças é comum 

a presença dos tipos 2 e 3 (predominantemente hiperativo-impulsivo e misto, respectivamente), 

nos adultos, a incidência do tipo 1 (desatenção) é a de maior prevalência (WHITBOURNE, 2015). 

Ainda de acordo com o autor, uma pesquisa realizada com adultos norte-americanos estimou que, 

aproximadamente 4% dos homens e mulheres satisfaçam os critérios diagnostico para o transtorno 

de TDAH. 

Com uma menor propensão a demonstrar sintomas de hiperatividade-impulsividade, os 

adultos acometidos pelo transtorno, normalmente, continuam com os sintomas de desatenção. 

Tendo dificuldade de organização de atividades, cometer erros por desatenção, perder coisas, bem 

como dificuldades em manter o foco. Nas mulheres, o nível de comportamentos de alto risco são 

menores que nos homens, apresentando mais casos de disforia, problemas de organização e 

desatenção. Já no grupo masculino, há mais casos de envolvimentos com acidentes de trânsitos, 

bem como envolvimentos com drogas e tendências a hipersensibilidade e hiper-reatividade, 

resultando em ataques de raiva e mau humor intenso (WHITBOURNE, 2015). 
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Há, ainda, em ambas as fases da vida, problemas de comportamentos desviantes e antissocial, 

prejudicando o convívio com as várias esferas sociais/familiares. A esse 

respeito, serão apresentados a seguir os principais prejuízos ao qual o TDAH causa nos 

portadores do transtorno, com relação à interação social. 

 

2.1.1Tdah e dificuldades de socialização 

Com relação à interação social, o TDAH afeta os portadores independentemente da fase da 

vida, sendo apresentado de diversas formas entre as diferentes faixas etárias causando enormes 

transtornos com o passar do tempo (WHITBOURNE, 2015). 

Ao contrário do que se pensa, crianças portadoras do transtorno podem apresentar 

dificuldades de socializar devido a sua alta timidez, ou, também, devido ao excesso de agitação. 

Frequentemente, devido ao seu comportamento de extrema inquietação, encontram dificuldades de 

interagir com outras crianças por parecerem ligados a “100 por hora” a todo o momento, sendo 

frequentes, ainda, graves acessos de raiva, comportamento exigente, agressivo e não cooperativo, 

interferindo assim, a permanência em creches ou instituições de educação. Além disso, a relação 

com a família é igualmente afetada (CHARACH, 2010). 

Normalmente, crianças com TDAH são impedidas de participarem de reuniões familiares por 

apresentarem comportamentos destoantes e inadequados para o ambiente em que estão presentes, 

o que acaba por causar uma angustia para toda a família. Além disso, passeios como uma ida ao 

parque, ou ir a mercearia podem se tornar um transtorno, bem como relacionamentos com colegas 

(CHARACH, 2010). 

Frequentemente, esses comportamentos acabam sendo diagnosticados de forma errada como 

transtorno desafiador e de oposição, o que causa muito sofrimento tanto para os pais, quanto, 

principalmente para as crianças/adolescentes, visto que a identificação precoce do TDAH pode 

amenizar ou, até mesmo, eliminar tais comportamentos (CHARACH, 2010). 

Em adolescentes, o TDAH tende a ter uma ampla variedade de problemas, tanto a níveis 

comportamentais, quanto acadêmicos e interpessoais, causando serias dificuldades de 

relacionamentos com a família, amigos e educadores. Adolescentes com o transtorno propendem 

a ser imaturos e a se envolverem demasiadamente em conflitos com seus pais, habilidades sociais 

pobres e inclinam-se a envolverem-se em atividades de alto risco, como sexo sem proteção e 

direção imprudente, bem como abuso de substâncias (WHITBOURN; HALGIN, 2015). 

Nas meninas adolescentes o diagnostico tende a ser complicado devido aos sintomas serem 

menos evidentes que nos meninos. Normalmente, os sintomas em meninas incluem esquecimento, 

desorganização, autoestima baixa, desmoralização, ansiedade são reprimidas e socialmente 
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retraídas. Devido as mudanças hormonais, as adolescentes com frequência intensificam os 

sintomas, e, diferentemente dos meninos, inclinam-se a riscos de gravides não planejadas e não 

desejadas (RESNICK apud WHITBOURN; HALGIN, 2015). 

Na idade adulta, visto que o TDAH, nessa fase, afeta de forma diferente da fase infantil, a 

questão de interação social segue o mesmo critério. Normalmente, por terem deficiências no 

funcionamento executivo, encontram problemas com relação a organização de tarefas, são 

desregrados em horários e manejo do dinheiro bem acompanhar atividades no trabalho, o que 

resulta numa maior troca de empregos. A rotatividade não se atem apenas a vida profissional, mas 

igualmente em relacionamentos conjugais devido a seu comportamento impulsivo, conflitos e 

discussões com relação a desorganização, atrasos crônicos, esquecimentos e falta de confiabilidade 

de forma geral (ROBINS apud WHITBOURNE, 2015). 

Além disso, pacientes diagnosticados com o TDAH tem maior risco de se envolverem em 

acidentes de trânsito, gravidez na adolescência e crianças nascidas fora do casamento e maiores 

taxas de início precoce com o consumo de álcool e substâncias ilícitas, bem como menores índices 

de conclusão de ensino médio (CHARACH, 2010). Na vida acadêmica, encontram dificuldades 

com relação à conclusão de trabalhos, visto seu bloqueio em finalizar tarefas iniciadas 

(WHITBOURNE, 2015). 

 

2.1.2 Comorbidades no TDAH 

Normalmente, casos de diagnósticos de TDAH, em adultos ou em crianças, estão associados 

com outros transtornos neuopsiquiátricos. Estudos mostram que os sintomas do TDAH são 

fortemente genéticos, chegando a cerca de 76%, sendo essa influência genética compartilhada com 

outros transtornos neuropsicológicos (ROMMELSE, 2010). 

Ainda de acordo com a pesquisa, influências genéticas comuns com os sintomas de 

desatenção estão presentes na dislexia, sintomas da hiperatividade-impulsividade são encontrados 

nos problemas de transtorno desafiador e de oposição e o TDAH com sintomas do espectro autista 

(ROMMELSE, 2010).  

Sendo os fatores de risco ambientais, grandes agravantes desses casos, como, por exemplo, 

o consumo de álcool e tabaco pela mãe durante a gestação, depressão maternal, baixo peso ao 

nascer, práticas parentais ruins, exposição a chumbo e sofrimento fetal e viver em bairros menos 

favorecidos (CHARACH, 2010). 

Ao compartilharem as mesmas influências genéticas, cerca de 50% dos casos diagnosticados 

com TDAH apresentam, também, transtornos psiquiátricos e de desenvolvimento, entre os quais 

comportamentos agressivos e de oposição (mais frequentemente em meninos), ansiedade, baixa 
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autoestima (mais comum nas meninas), transtornos de tiques, deficiências de aprendizagem e 

linguagem, problemas motores, dificuldades relacionadas ao sono, como a enurese (micção 

noturna) e perturbarções respiratórias durante o sono fazem parte dos transtornos que tem ligação 

e podem surgir concomitantemente com o TDAH (CHARACH, 2010). 

Há ainda, segundo a autora citada acima, dificuldades neurocognitivas que são importantes 

no processo de diagnostico do TDAH. Problemas relacionados às funções executivas e à memória 

de trabalho causam distúrbios na linguagem e aprendizagem. E, dos casos diagnosticados com o 

TDAH, aproximadamente um terço das crianças que são encaminhadas a acompanhamento com 

profissional por condutas desviantes de comportamentos, podem ter dificuldade de linguagem, mas 

que não foi identificado anteriormente. 

 

2.1.3 Áreas e funções do cortex cerebral afetadas pelo TDAH 

Sendo o TDAH um transtorno neurobiológico caracterizado por déficits no desenvolvimento, 

bem como no funcionamento do Sistema Nervoso Central, afetando principalmente as regiões 

corticais e subcorticais do cérebro, mais precisamente na área frontal do telencéfalo (SCOTTA, 

2014). 

Morfologicamente, o cérebro é composto por uma separação entre dois grandes hemisférios 

ao chama-se de fissura longitudinal do cérebro, dividindo entre hemisférios direito e esquerdo. 

Além desta linha profunda, existem outros três grandes cortes denominados de sulco central, sulco 

lateral e sulco parieto occipital, delimitando, assim, as quatro áreas importantes do cérebro, sendo 

nomeadas de lobos: frontal, corresponde a parte atrás dos olhos ou na testa; parietal, corresponde 

a parte superior da cabeça; occipital,corresponde à parte pouco acima da nuca; e a temporal, 

corresponde a parte lateral, onde ficam os ouvidos (SCOTTA, 2014). 

A área do lobo frontal é a mais afetada pelo TDAH, que pode ser subdividido em quatro 

partes: giro pré-central, frontal superior, frontal médio e frontal inferior. Essas regiões estão 

comumente relacionadas as áreas motoras, área de Broca, área que interliga o comportamento bem 

como a memória de trabalho. Além do lobo frontal, o TDAH afeta também, o lobo temporal e o 

sistema límbico (SCOTTA, 2014). 

Dentro da área frontal afetada, estão às funções executivas, que permitem o individuo ter a 

capacidade de desempenhar ações voluntárias, autônomas e orientadas para metas especificas. 

Além disso, há um déficit no comportamento inibitório, ao qual resultariam nas características 

principais do transtorno, ou seja, falta de motivação intrínseca para completar tarefas (por isso há 

uma dificuldade na finalização de atividades iniciadas, parando antes da conclusão e partindo para 

outra ou simplesmente abandonando), falta de controle e aderência comportamental e falta de um 
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comportamento regrado devido a recompensas tardias (STRAYHON; HINSHAW apud KNAPP, 

2004). 

Outras funções afetas na região frontal do cérebro incluem a memória de trabalho, 

planejamento e a internalização da fala, presentes nas funções executivas, e áreas da função 

cognitiva, que estão relacionadas com a desatenção, dificuldades da aprendizagem e da linguagem. 

Há, ainda, disfunções na amígdala cerebral, acúmbens e hipocampo, responsáveis pela regulação 

das emoções, motivação e o sistema de recompensa, ao qual fazem parte do sistema límbico 

(ABDA, 2017). 

Para além disso, estudos recentes identificaram uma diferenciação com relação ao tamanho 

do lobo frontal e maturação dessa região. Tendo algumas regiões do cérebro menos desenvolvidas, 

pessoas portadoras do TDAH tem um desenvolvimento emocional cerca de 30% mais lento do que 

em pessoas que não possuem o transtorno. Essa discrepância se dá por consequência de 

deficiências neuroquímicas presentes nos neurotransmissores do sistema dopaminérgico e 

noradrenérgico (SANDBERG apud VINOCUR, 2009). 

Considerado, de certa forma, como transtorno neuroquímico, o TDAH tem grande influência 

na disfunção do sistema de vários neurotransmissores como o sistema dopaminérgico, 

noradrenérgico, serotoninérgico e, possivelmente, colinégico nocotínico estão envolvidos na 

patofisiologia do transtorno (CORTESE; CASTELLANOS, 2010).  No entanto, os 

principais neurotransmissores afetados são a noradrenalina e a dopamina. A noradrenalina está 

relacionada a atenção, sono, memória, aprendizagem, ansiedade, dor, humor, metabolismo 

cerebral, tal qual, a dopamina é responsável pela atenção e prazer, mantendo a atenção do individuo 

em determinada tarefa, ainda que a mesma não gere muito prazer e nos ajuda na realização de 

atividades que consideramos desagraveis. Pessoas com TDAH tem dificuldades na finalização de 

tarefas devido a pouca produção desse neurotransmissor, dificultando de seguirem um caminho 

determinado por um longo período de tempo (SCOTTA, 2014). 

Medicamentos estimulantes como o metilfenidato, a Ritalina e anti-depressivos podem 

diminuir a deficiência química do cérebro ao qual o TDAH causa. Essas substâncias aumentam as 

quantidades de noradrenalina e dopamina disponíveis no cérebro, provocando uma melhora no 

comportamento social do paciente. É importante ressaltar que, mesmo com grandes benefícios a 

curto prazo, esses medicamentos podem causa algumas reações adversas como insônia e dores 

abdominais, por exemplo (SCOTTA, 2014). 

Por este e outros motivos, é de suma importância um acompanhamento profissional para que 

haja um diagnostico de forma assertiva, bem como nas questões que tangem o uso de medicações, 

para que não haja maiores danos aos pacientes. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.07.2019 

 

 

Eulália M. Falcão da Silva, José Lucas Miranda de Almeida,  
Maiara Almeida da Silva, Rebeca Mendes da Costa Menezes 

9 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

2.2 Avaliação Neuropsicológica e Instrumentos  

Segundo Tisser (2017) a Avaliação Neuropsicológica (AN) é uma avaliação sistemática que 

envolve uma série de procedimentos técnico-científicos que estuda a relação entre o cérebro e o 

comportamento. A avaliação neuropsicológica é um artifício prático que se utiliza a diversas 

circunstâncias, equivale então, a um exame perceptível para avaliar a integridade do desempenho 

cerebral, expressa dificuldades psicológica ou neurológica, tratam-se da aplicação de técnicas de 

entrevistas, exames quantitativos e qualitativos de exame das funções que compõem a cognição 

abrangendo processos de atenção, percepção, memória, linguagem e raciocínio. Do mesmo modo 

é conceituado um exame proveitoso no sistema de diagnóstico e em contexto de pesquisa clínica 

quando está implicada a presença cognitiva e comportamental.  

A avaliação pode ser formada por meio de baterias fixas, baterias breves e baterias flexíveis. 

As baterias fixas são fundamentais dentro da circunstância de pesquisas ou serviços especializados 

em determinadas doenças neurológicas onde é essencial uma avaliação o mais preciso possível. 

Ela consente às equipes a sistematização de dados e possibilita a visão comparativa de casos. As 

baterias breves, mais apropriadas para aplicação em ambiente ambulatorial ou de internamento 

hospitalar proporcionam apenas um resultado indicativo de alteração e propõe possíveis áreas de 

investigação, mas não consente uma avaliação mais detalhada. Na avaliação clínica, onde é comum 

a diferença de manifestações, a abordagem por meio de baterias flexíveis é a mais indicada. A 

partir da exigência, o profissional seleciona as técnicas apropriada com flexibilidade, pois o 

processo de avaliar acaba por sugerir áreas a serem investigadas em profundidade, (Mader- 

Joaquim, 2010 apud Souza; Carvalho; Dias; Costa, 2012). 

 Não se encontra uma bateria fixa de testes para avaliar o TDAH. Sendo assim os 

instrumentos utilizados para a avaliação diferenciam de acordo com a exigência do paciente e a 

escolha do profissional.  

Para a realização de uma AN infantil é significativo averiguar os objetivos específicos, 

diferenciar a existência ou falta de transtorno do cognitivo e desenvolvimento e complexidade na 

aquisição de habilidades. Desta maneira, é fundamental ter uma concentração especial para analisar 

na história de vida da criança, se ocorreu uma implicação cerebral, idade do inicio, tipos de 

tratamentos executados, assim como a importância e o próprio processo de desenvolvimento da 

função. (Tisser 2017). 

O diagnóstico do TDAH é puramente clínico. Dá-se por meio de um processo amplo que 

envolve observação, entrevistas, escalas e testes neuropsicológicos. (Barkley, 1999 apud Graeff; 

Vaz). Sobre as etapas da AN, tem-se: anamnese, bateria de testes, avaliação através da observação, 

uso de avaliações complementares, visão de outros profissionais envolvidos, relatório e a 

devolutiva para os pais das crianças.  
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Nesse sentido, os instrumentos frequentemente utilizados para diagnosticar o TDAH, além 

da entrevista, são: as escalas Wschler (WISC-III ou WAIS III), as técnicas grafo-projetivas, o 

Bender, Escala Benzick, os critérios do dsm IV e em alguns casos a lista de REY. (Coelho; Bastos, 

2011).  

Como bem colocado Bastos (2011), a avaliação neuropsicológica em geral se retorna para a 

aplicação e a interpretação de um conjunto de testes que vão estimar não só uma vasta ampliação 

das competências cognitivas especifica como a das capacidades comportamentais essenciais para 

o desempenho psicossocial do individuo na família, na escola, no trabalho e na comunidade. Deve 

ter em foco uma avaliação multimodal, utilizando alguns mecanismos para se chegar a um 

conhecimento amplo do individuo.  

Em termos neuropsicológicos, o TDAH coincide estar correlacionado especificamente a um 

domínio disfuncional que lhe vale a nomeação de síndrome disexecutiva ou minisíndrome frontal. 

A individualidade diagnosticada do TDAH nas escalas Weschler são os escores baixos achados 

nos índices de RD (Resistência à Distraibilidade), significando os subtestes mais implicados, os de 

Código e Dígitos. No subteste de Labirinto do WISC-III, é constante que crianças com TDAH 

tenham efeitos inferiores e que manifeste comportamento impulsivo quando não conseguem 

sustentar o comando de não retirar o lápis do papel e também quando partem para ação, sem 

nenhuma organização, o que aumenta o número de erros. O paciente de TDAH demonstra 

resultados diminutos no subteste do WISC/WAIS-III Repetição de Digitos (Ordem Direta e 

Indireta- Escala Weschler), que avalia a atenção auditiva, a eficácia de estocagem (“span”), a 

memória auditiva e a memória operacional, sendo esta última mais vigente na Ordem Indireta. 

Essas tarefas- Ordem Direta (OD) e Ordem Indireta (OI)- requer muita atenção, contudo para a OD 

nem sempre se encontram efeitos inferiores em pacientes com TDAH. Inclui-se também que 

estudos executados comprovam que se o perfil rebaixado em Aritmética, em Código, em 

Informação e em Dígitos (ACID) está presente, deve ser considerada a hipótese diagnóstica de um 

distúrbio de atenção. Em geral, pessoas com TDAH apresentam ainda uma desigualdade entre QI 

Verbal e QI Executivo, com aumento de prejuízo para área de execução.  

De acordo com Capovilla et al. (2007) para avaliação de crianças brasileiras têm sido 

desenvolvidas versões de testes tipicamente empregados para avaliar itens das funções executivas, 

tais como Teste de Steroup, Trilhas e Testes da Torre de Londres que analisam atenção seletiva, 

controle inibitório, flexibilidade e planejamento, respectivamente. Simultaneamente a tais testes, 

têm sido usados Testes de Memória de Trabalho Auditivo e de Memória de Trabalho Visual, bem 

como uma versão do Teste de Fluência Verbal FAS. (apud SOUZA et al. 2012). 

Para SOUZA et al, (2012) dentre os testes usados em avaliação neuropsicológica, os que são 

empregues no Brasil, tem se apresentado como instrumentos aptos de oferecer o maior número de 
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conhecimentos que afinal ocorrem no diagnostico de TDAH. Seguem abaixo alguns dos 

instrumentos utilizados:  

 WISC-III (Escala Weschler de Inteligência para criança): oferece diferentes 

fundamentos como QI verbal e de Execução, o QI Total, além de quatro traços 

fatoriais (Compreensão Verbal, Organização Percepção, Velocidade de 

Processamento e Distrabilidade), tornando-se o padrão ouro de avaliação da 

capacidade cognitiva global. (ROCCA et al, 2010 apud SOUZA et al, 2012). 

 CTP- Continuous Performance Test, Teste de Desempenho Continuo: bastante 

usado no auxílio ao diagnóstico dos transtornos da atenção, dispõe alta apreciação 

(em torno de 88% na detecção de TDAH), ele aponta baixa especificidade (da 

ordem de 20 a 37%) para o reconhecimento de diferentes subtipos de TDAH 

(ROCCA et al, 2010 apud SOUZA et al, 2012). 

 Teste de distribuição de cartas Wiscounsin (WCST): instrumento desenvolvido em 

1948 para avaliar a competência de o indivíduo raciocinar abstratamente e converter 

suas estratégias cognitivas como resposta a mudanças nas circunstâncias ambientais 

(Miguel, 2005 apud Souza et al, 2012). 

No que se refere aos testes projetivos pode-se utilizar o Rorschach e o TAT.  

 

2.3 Planejamento da reabilitação neuropsicológica 

 

A reabilitação neuropsicológica é um procedimento que busca capacitar pacientes com 

prejuízos cognitivos, possibilitando um maior ajustamento biopsicossocial, facilitando, ao maior 

nível possível, sua capacidade de autonomia e independência dos demais. Esse processo também 

implica em orientar os familiares ou cuidador para que esses possam desenvolver estratégias de 

enfrentamento. (CANTIERE et al, 2012). 

Depois de uma detalhada avaliação neuropsicológica, o neuropsicólogo definirá os objetivos 

do tratamento e suas estratégias. O processo de reabilitação neuropsicológica deve abranger a 

interação entre a personalidade, o estilo de vida e a cognição do paciente. A reabilitação 

neuropsicológica tem demonstrado eficácia na melhora das funções cognitivas, no desempenho 

das atividades de vida diária e no aumento da qualidade de vida. Nesse sentido, é possível buscar 

alternativas mais eficientes voltadas para a recuperação de suas funções. Exercícios específicos, 

determinados pelo profissional a partir das demandas do paciente, estimulando as funções 

executivas que são as mais prejudicadas nos casos de TDAH. A reabilitação neuropsicológica 
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possui um caráter individual, voltada para as necessidades e habilidades de cada indivíduo. 

(CANTIERE et al, 2012). 

Mcmillan e Greenwood (1993), apud Cantiere et al, (2012). Ressaltam que a reabilitação 

neuropsicológica deve percorrer pelos campos da neuropsicologia clínica, análise comportamental, 

retreinamento cognitivo, psicoterapia individual e grupal. A investigação do comportamento 

proporciona, frente a seus inúmeros procedimentos, a promoção de aprendizagem e alterações 

comportamentais numa reabilitação neuropsicológica. A utilização da abordagem comportamental 

para a reabilitação é uma técnica de raciocínio clínico e não um amontoado fixo de métodos que 

devem ser seguidas rigidamente. 

Segundo D’Almeida et al, (2004), apud Cantiere et al, (2012). A melhora da qualidade de 

vida dos pacientes e familiares é o enfoque da reabilitação, que prioriza o emprego das funções 

preservadas (total ou parcialmente), por meio do ensino de estratégias compensatórias, aquisição 

de novas habilidades e a adaptação às perdas permanentes. A reabilitação neuropsicológica é uma 

técnica que vem sendo aplicada em muitos casos como por exemplo nos Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Tucha (2011), apud Cantiere et al, (2012). Observou que o treino de atenção nas crianças 

com TDAH resultaram em melhoras significativas com relação a vigilância, atenção dividida e 

flexibilidade cognitiva. Dessa forma pode-se comprovar a redução de sintomas de déficit de 

atenção e hiperatividade em crianças com diagnostico de TDAH após um treino neuropsicológico. 

Embora existam estudos relacionados aos procedimentos comportamentais na reabilitação 

neuropsicológica, percebe-se que ainda existe uma grande limitação. Esse fator pode estar 

relacionado não propriamente pela restrição de pesquisas sobre reabilitação neuropsicológica que 

utilizam procedimentos comportamentais, mas possivelmente pelo não conhecimento dos 

profissionais de reabilitação, que grande parte dos procedimentos usados são comportamentais. 

(CANTIERE et al, 2012). 

Cantiere et al (2012), selecionaram atividades que tivessem caráter lúdico e de treino 

cognitivo. As tarefas selecionadas contemplam os domínios verbal e de execução, por serem dois 

domínios importantes e complementares para adaptação das atividades diárias. A implementação 

das atividades, configuram uma intervenção neuropsicológica para treino da atenção difusa e 

concentrada, memória operacional, flexibilidade cognitiva, viso construção espacial, seleção, 

consolidação e organização de informações. 

Nas atividades que exigem domínio da função executiva, propõe-se: Jogo dos Sete erros, 

objetivo treinar habilidade de atenção, viso construção espacial. Habilidades requeridas atenção 

difusa, atenção concentrada, memória operacional e viso construção espacial. Ligar os pontos 

objetivo treinar habilidade de atenção e flexibilidade cognitiva. Habilidades requeridas atenção 
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concentrada, atenção difusa, memória operacional e flexibilidade de cognitiva. Construção de 

blocos objetivo treinar habilidade de atenção e memória. Habilidade requerida atenção 

concentrada, atenção difusa e memória operacional. Dominó baseado em imagens e contas 

matemáticas objetivo treinar habilidade de atenção, memória. Habilidade requerida atenção difusa, 

atenção concentrada e memória operacional. Quebra-Cabeças objetivo treinar habilidade de 

atenção, memória e viso construção espacial. Habilidade requerida atenção difusa, atenção 

concentrada, memória operacional e viso construção espacial. Memória objetivo treinar habilidade 

de atenção e memória. Habilidade requerida atenção difusa, atenção concentrada e memória 

operacional.  

Nas atividades que exigem domínio da função verbal propõe-se: Contar e Recontar histórias 

objetivo treinar a compreensão e produção verbal, atenção, memória e flexibilidade cognitiva. 

Habilidade requerida atenção Concentrada, memória operacional e flexibilidade de cognitiva. 

Organizar Figuras objetivo treinar a habilidade de atenção, memória, viso construção espacial e 

flexibilidade cognitiva, Habilidade requerida atenção concentrada, memória operacional, viso 

construção espacial e flexibilidade cognitiva. Caça-Palavras objetivo treinar habilidade de atenção, 

memória. Habilidade requerida atenção difusa, atenção concentrada, memória operacional. 

O treino de comportamentos voltados para a seleção de informações, integração de 

informações atuais junto às previamente memorizadas, planejamento, monitoramento e 

flexibilidade cognitiva, contribuem para o desenvolvimento das crianças e adolescentes com sinais 

de desatenção e hiperatividade em suas práticas de ações independentes e autônomas. Os jogos são 

de suma importância no desenvolvimento cognitivo. O jogo é uma fonte de divertimento, 

descontração e integração, além do importante papel no desenvolvimento cognitivo, não somente 

do indivíduo na fase da infância, mas também no decorrer de toda sua vida. O jogo permite o treino 

de capacidades deficitárias das crianças hiperativas e, consequentemente, pode conduzir a 

resultados satisfatórios no desenvolvimento de outras habilidades. (MISSAWA E ROSSETTI, 

2008 apud CANTIERE et al, 2012). 

 

2.3.1Planejamento escolar 

Segundo Benczik (2002), a criança poderá ser solicitada a participar ativamente da aula e 

responder em voz alta alguma das perguntas, as atividades deveram ser consideradas de acordo 

com a dificuldade da criança. Gizes de diferentes cores poderão ser utilizados na lousa durante a 

explicação de matérias novas para chamar a atenção da criança. A intensidade da voz do professor 

também é relevante. Outra medida a ser tomada para garantir condições de aprendizagem da 

atenção é o reforçamento, porque garante a manutenção do estar atento. 
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Moore (1981), apud Benczik (2002), sugere algumas estratégias úteis para o aluno com baixo 

nível de atenção. A primeira delas é usar sempre o mesmo lugar para o estudo, limpar a mesa de 

qualquer estímulo que provoque distração. De uma maneira genérica, o psicólogo pode sugerir 

algumas dicas úteis para o professor manejar os sintomas de TDAH em sala de aula como: 

 

 Manter contato com os pais da criança regularmente. 

 Perguntar à criança como ela acha que pode aprender melhor. 

 Monitoras tarefas, marcando tempo, ajuda a criança a se programar e se orientar dentro 

de um prazo preestabelecido. 

 Orientar o aluno previamente sobre o que é esperado dele, em termos de comportamento 

e aprendizagem. 

 Usar recursos especiais, como gravador, retroprojetor, slides, etc. Esses recursos podem 

ajudar na manutenção da atenção e, consequentemente no processo de aprendizagem. 

 Tentar entender as necessidades e as dificuldades temperamentais e educacionais da 

criança. 

 Ser tolerante para que o aluno possa sentir-se aceito. 

 Incentivar e recompensar todo o bom comportamento e o desempenho. 

 Permitir alguns movimentos em sala de aula, ou mesmo fora de sala. 

 Não enfatizar o fracasso. 

 

O professor deve levar em consideração que não há uma solução fácil para lidar com crianças 

com TDAH na sala de aula e nem existe uma receita pronta para isso. Algumas dessas sugestões 

podem ser mais adequadas às crianças menores, outras às mais velhas, mas em termos de estrutura 

e educação, são convenientes a qualquer um. (BENCZIK, 2002). 

 

2.3.2 Importância do trabalho psicoterapêutico 

Os problemas resultantes do TDAH não requerem psicoterapia a longo prazo. Todavia, 

algumas crianças vivem histórias sucessivas de fracassos, que as coloca em grande risco para 

desenvolverem baixa auto-estima, sentimentos de inferioridade, ansiedade, depressão, 

comportamento desafiador oposicional, transtorno de conduta e dificuldades para entenderem 

porque não conseguem corresponder às expectativas do ambiente. Nestes casos quando as 
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comorbidades estão presentes, uma psicoterapia com um prazo mais longo pode ser necessário e o 

profissional deve estar bem treinado e inteirado sobre o TDAH, bem como as suas consequências. 

(BENCZIK, 2002). 

Independentemente da orientação psicoterapêutica do profissional, há algumas questões 

básicas que devem ser tratadas com as crianças de todas as idades. É de extrema importância que 

a criança compreenda o porquê de estar apresentando dificuldades de atenção, impulsividade e 

outros problemas que fazem com que ela fracasse frente às expectativas do ambiente. É importante 

que a criança entenda algumas noções básicas do que é TDAH e que consiga identificar suas 

dificuldades diárias. Este é um dos objetivos da conscientização. (BENCZIK, 2002). 

O profissional pode focalizar dificuldades específicas da criança, em termos de habilidades 

sociais, criando um espaço e situações para desenvolvê-las por meio da interação com a criança. A 

criança poderá desenvolver habilidades como: saber ouvir, olhar nos olhos para falar, brincar 

cooperativamente, falar obrigado, pedir por favor, responder a um cumprimento, manter-se sentada 

por um período, saber perder entender que não se ganha sempre. (BENCZIK, 2002). 

Outras possibilidades de intervenção em crianças com TDAH na clínica psicológica são: o 

jogo com regras, brincadeiras de representação, trabalhar com materiais tranquilizantes, atividade 

corporal-cinestésica, uso de sucata e tomada de decisão. (BENCZIK, 2002). 

  Segundo Whitbourne e Halgin (2015), no tratamento medicamentoso é utilizado a Ritalina 

e é considerado bastante eficaz no tratamento dos sintomas do TDAH. Apesar de não conseguir 

normalizar as funções cognitivas afetadas nestas crianças, mostrando a grande necessidade e 

importância das intervenções neuropsicológicas. Além de efeitos secundários que o uso da 

medicação pode causar. Por exemplo, algumas crianças usando medicamento têm problemas para 

dormir e apetite reduzido, outros efeitos ainda mais sérios envolvem o desenvolvimento de 

espasmos corporais e verbalizações incontroláveis, bem como supressão temporária do 

crescimento. 

  Os pais ficam compreensivelmente preocupados com os efeitos colaterais decorrentes do 

uso de medicamentos, muitos críticos ainda afirmam que os médicos prescrevem esses 

medicamentos em excesso, utilizando como intervenção principal, ou até única, para tratar 

indivíduos principalmente crianças com problemas de comportamento. Tendo como base em 

modelos com animais, o uso a longo prazo de estimulantes como o metilfenidato (Ritalina) pode 

provocar consequências neurocomportamentais persistentes, que agravam os sintomas de TDAH. 

No entanto a medicação, orientação psicológica e familiar e suporte pedagógico adequado são mais 

eficazes nos casos de TDAH. (BREGGIN E BARKLEY, 2005 apud WHITBOURNE E HALGIN, 

2015). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre TDAH avançaram significativamente nos últimos anos, principalmente no 

campo da neurociência. A avaliação neuropsicológica tem um relevante papel na caracterização 

dos pacientes que apresentam o transtorno, permitindo entender o funcionamento cognitivo. O 

processo de avaliação neuropsicológica juntamente com a avaliação clínica tem um papel 

fundamental na determinação dos alvos de tratamento, ou seja, para que a reabilitação 

neuropsicológica seja assertiva.  

Ademais, o processo de psicoterapia se torna necessário, pois algumas crianças vivenciam 

histórias sucessivas de fracassos, que as coloca em grande risco para desenvolverem baixa 

autoestima, sentimentos de inferioridade, ansiedade, depressão, comportamento desafiador o 

posicional, transtorno de conduta e dificuldades para entenderem porque não conseguem 

corresponder às expectativas do ambiente. 
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