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RESUMO

O diagnóstico do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é eminentemente clínico e apoia-se em sistemas classificatórios tais 
como o CID-10 e o DSM-V. Os sintomas incluem a tríade de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que devem prevalecer em mais de um 
ambiente, além de ser necessário que os sintomas estejam presentes antes dos 12 anos de idade. Na prática do dia a dia observa-se que muitas 
crianças e adolescentes são encaminhados para os consultórios médicos, para diagnóstico, pelo próprio professor que acompanha estes 
indivíduos no ambiente escolar. O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento de professores e estudantes das áreas de educação e 
saúde sobre as características apresentadas nas crianças e adolescentes com TDAH. O método utilizado para este estudo foi a aplicação de um 
questionário contendo 15 perguntas sobre os sintomas e as características do transtorno. Consistiu em uma amostra de 29 profissionais e 
estudantes que participavam de um curso de aprimoramento sobre dificuldades de aprendizagem promovido pela UFF – Campus Campos dos 
Goytacazes e deveriam responder às perguntas antes do início do curso. Os dados coletados foram submetidos à análise estatística. Identificamos 
que: (a) 45% dos profissionais acreditam que a impulsividade não consiste em um dos sintomas do TDAH; (b) 45% dos estudantes referiram que as 
dificuldades de aprendizagem sempre estão presentes nas crianças e adolescentes com TDAH; (c) 45% dos profissionais e a mesma porcentagem 
dos estudantes afirmaram que as pessoas com TDAH não apresentam nenhum comprometimento na vida social; (d) 61% dos estudantes não 
referiram que o metilfenidato seja um dos medicamentos utilizados para o tratamento de TDAH e (e) 61% não identificaram que o transtorno 
depressivo seja uma das comorbidades comuns deste transtorno. Na comparação entre os grupos de profissionais e de estudantes, não foram 
evidenciadas diferenças significativas entre a taxa de respostas corretas do questionário. Concluímos que, de maneira geral, os profissionais e 
estudantes das áreas de educação e saúde apresentam o conhecimento teórico básico para as principais questões que permeiam os sintomas e as 
características do TDAH. Entretanto, observa-se que ainda existem concepções equivocadas acerca do transtorno, tanto na prática de alguns 
profissionais quanto nas significações de parte dos estudantes, o que demonstra uma lacuna na formação teórica destes indivíduos.  Neste 
sentido, os cursos de aprimoramento, tais como o ministrado, devem ter como enfoque um maior aprofundamento das características do TDAH 
e, principalmente, discussões e possibilidades práticas a fim de uma intervenção mais efetiva no que se refere às crianças no dia a dia da sala de 
aula.
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