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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo um breve levantamento bibliográfico do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade destacando as principais características desse 

transtorno, seus subtipos e a forma de diagnosticar. Lança o olhar da Teoria Cognitivo - 

Comportamental sobre esse transtorno e a forma de tratamento aplicada para TCC ao TDAH. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das primeiras descrições para identificar a hiperatividade foi Lesão Cerebral 

Mínima, tendo o mesmo sido baseado na hipótese levantada por Strauss, em 1918, sem 

evidências empíricas. Na década de 60, a síndrome passou a ser denominada de “disfunção 

cerebral mínima”, uma vez que não se comprovava a evidência de lesão cerebral nas crianças 

portadoras desta. Após várias investigações, na década de 80 a síndrome passou a ser entendida 

como um conjunto de sintomas de caráter cognitivo e comportamental, com grande impacto 

sobre a sociedade e gerador de conflitos no ambiente familiar, escolar e social da criança e/ou 

adolescente de maneira geral. Atualmente, a síndrome é definida como transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), sendo esta nomenclatura altamente difundida nos meios 

escolares, da psicologia, da neurologia, neuropediatria e psiquiatria.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) é um transtorno crônico 

caracterizado, Segundo o DSM-IV(2002), por um padrão de desatenção e ou hiperatividade-

impulsividade em grau mais elevado do que o tido como normal para indivíduos em idade 

equivalente. A sintomatologia que caracteriza o indivíduo com TDAH devem estar presentes até 

os sete anos de idade para que assim seja dado o diagnostico desse transtorno no que tange aos 

sintomas hiperativo-impulsivo. Porém em indivíduos com o subtipo desatento o diagnóstico pode 

ocorre em uma fase mais tardia. Outro critério importante para o diagnóstico de TDAH é o fator 

interferência, ou seja, os sintomas devem estar trazendo prejuízo em dois contextos da vida do 

indivíduo que seriam o contexto casa e escola.  

 Para que o diagnóstico seja estabelecido, segundo DSM IV (2002), o indivíduo deve 

apresentar pelo menos seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas de 

hiperatividade/impulsividade em uma lista de nove para cada um dos sintomas, sendo que os 

sintomas devem permanecer por no mínimo seis meses em grau mal adaptativo e inconsistente 

com o nível de desenvolvimento.  

Os critérios para o diagnóstico do TDAH são: 

Sintomas relacionados à desatenção. 

• Não prestar atenção a detalhes;  

• ter dificuldade para concentrar-se;  

• não prestar atenção ao que lhe é dito;  

• ter dificuldade em seguir regras e instruções;  

• desvia a atenção com outras atividades;  

• não terminar o que começa;  

• ser desorganizado;  

• evitar atividades que exijam um esforço mental continuado;  

• perder coisas importantes;  

• distrair-se facilmente com coisas alheias ao que está fazendo;  

• esquecer compromissos e tarefas;  

• problemas financeiros;  

• tarefas complexas se tornam entediantes e ficam esquecidas;  

• dificuldade em fazer planejamento de curto ou de longo prazo.  
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Os sintomas relacionados à hiperatividade/impulsividade.  

• Ficar remexendo as mãos e/ou os pés quando sentado;  

• não permanecer sentado por muito tempo;  

• pular, correr excessivamente em situações inadequadas;  

• sensação interna de inquietude;  

• ser barulhento em atividades lúdicas;  

• ser muito agitado;  

• falar em demais;  

• responder às perguntas antes de concluídas;  

• ter dificuldade de esperar sua vez;  

• intrometer-se em conversas ou jogos dos outros.   

A presença de seis dos sintomas acima citados por período igual ou maior que seis 

meses servem como base para diagnosticar o TDAH, sendo que os sintomas devem ser 

apresentados no contexto dos ambientes casa e escola. 

Conforme a predominância dos sintomas, o TDAH pode ser identificado em três 

subtipos: 

Desatento  

Usa-se esse subtipo quando seis ou mais sintomas de desatenção persiste há menos 

seis meses sendo que é necessário que existam menos de seis sintomas de hiperatividade – 

impulsividade. 

Hiperativo-Impulsivo 

Usa-se esse subtipo quando seis ou mais sintomas de hiperatividade-impulsividade 

persiste há pelo menos seis meses e o indivíduo apresenta menos de seis sintomas de desatenção. 

Combinado 

Usa-se esse subtipo quando seis ou mais sintomas de desatenção e seis ou mais 

sintomas de hiperatividade-impulsividade são apresentados há pelo menos seis meses.  

Segundo o DSM-IV(2002), a maioria das crianças e adolescentes apresenta o subtipo 

combinado e não se sabe se o mesmo vale para os adultos com o transtorno. 

 

 3. TEORIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

 

A prática clinica da terapia cognitivo – Comportamental baseia -se em um conjunto 

de teorias bem desenvolvidas que são usadas para formular planos e orientar as ações do 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 16.05.2013 

 

Elisangela Cabral da Anunciação 4 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

terapeuta (Wright, Basco, Thase 2008). Isso significa que, a utilização da terapia cognitiva no 

tratamento do TDAH será desenvolvida com base em uma pesquisa minuciosa do histórico de 

vida do paciente para só então serem adotadas a melhor forma de tratamento. 

A TCC se baseia em dois princípios centrais: 

Nossas cognições têm uma influência controladora sobre nossas emoções e 

comportamento;  

O modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos 

padrões de pensamentos e nossas emoções (Wright, Basco, Thase 2008). 

Nesse sentido o processo cognitivo recebe um papel central no enfoque 

comportamental, assim o tratamento dado ao TDAH será fundamentado na questão do 

desenvolvimento e aprimoramento de habilidades cognitivas necessárias para o paciente lidar 

com o transtorno. 

 

4. TRATAMENTO 

 

O tratamento psicoterápico baseado na linha cognitivo-comportamental é o atendimento 

psicológico que está entre as mais indicadas para o atendimento do portador de TDAH, por estas 

terem apresentado bons resultados em termos de mudanças comportamentais de forma 

duradoura. 

O conjunto de teorias que fazem parte da TCC e seus conceitos centrais é que vão 

nortear o terapeuta na escolha da técnica específica a ser aplicada a cada paciente com TDAH. 

Portanto, para a TCC é essencial ter uma perspectiva longitudinal da vida do paciente, isso inclui 

considerações do desenvolvimento na primeira infância, histórico familiar, educação e 

influencias sócias para entender completamente o paciente e planejar o tratamento (Wright, 

Basco, Thase 2008). 

Embora o tratamento com psicoterapia seja fundamental para que o paciente possa ter 

melhores condições de lidar com as demandas do transtorno. Sabe que, no que tange ao 

tratamento do TDAH, é inadmissível, nos dias atuais, que os pacientes não recebam 

medicamento visto que, os níveis de desatenção respondem muito pouco ou quase nada às 

abordagens psicoterapias. Portanto se faz necessário uma ação conjunta de psicoterapia e 

tratamento farmacológico. 
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5. ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

O treino em autoinstrução foi utilizado no intuito de trabalhar com crianças agressivas e 

com hiperatividade. Esta técnica surgiu com base nos estudos de Luria e Vygotski levando-se em 

consideração que estes autores propuseram que a criança usa a linguagem externa e depois 

interna (pensamento) para controlar o próprio comportamento (Souza e Ingberman, 2000). 

E nas crianças com TDAH justamente este caráter regulador é que estaria comprometido, 

sendo necessário estabelecer as diretrizes junto a estas crianças para que as mesmas possam 

dirigir e regular o próprio comportamento, especialmente em relação à desatenção e 

impulsividade. A técnica consiste em ensinar à criança como orientar seu próprio 

comportamento, servindo o terapeuta como o modelo a ser seguido pela criança no seu 

aprendizado. O modelo, primeiramente, realiza uma atividade simples, como apontar o lápis, 

falando consigo mesmo, em voz alta, os passos que deve estar realizando para efetivamente 

apontar o lápis. Em seguida, a criança é solicitada a realizar a mesma tarefa do modelo, a partir 

das instruções verbais dadas por este. O terceiro momento consiste na criança realizar a tarefa a 

partir de sua própria orientação verbal, em voz alta (autoinstrução em voz alta). A seguir, o 

paciente realiza novamente a tarefa, mas agora somente sussurrando a ordem a si mesmo 

(autoinstrução disfarçada). E, por fim, a criança realiza a tarefa guiando seu próprio 

comportamento através de autoinstruções internas (Santacreu, 1999). 

A técnica de autoinstrução visa a que a criança possa definir o problema (o que tem a ser 

feito), montar um guia referencial de resolução deste problema, manter um sistema coerente de 

auto-reforçamento e buscar a autocorreção em caso de o método utilizado não corresponder ao 

produto final esperado. 

As crianças com TDAH, nem sempre conseguem avaliar seu comportamento ou verificar 

a qualidade final daquilo que fizeram. Assim sendo, pode-se ensinar a essas crianças quais os 

padrões específicos de comportamento socialmente aceitos e mais adequados a determinadas 

situações, e na sequencia, ela mesma passa a observar seu padrão comportamental, julgando-o 

adequado ou não, e no caso de adequação, a própria criança atribui a si mesma um reforço, como 

um elogio ou se permite, por exemplo, comer um doce. 

Foi proposto também um procedimento que possibilita à criança a ato-avaliação e o auto-

reforço de seu comportamento, a partir de critérios pré-estabelecidos de avaliação. Neste 

procedimento, professor e aluno (podendo ser estendido a pais e filhos com TDAH), emitem um 

parecer, numa escala de 0 a 5, do comportamento alvo do último, após um período determinado 

de tempo. Há reforço oferecido à criança e/ou adolescente sempre que este tiver uma conduta 
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adequada, assim como quando houver coincidência entre a avaliação do adulto e a auto-

avaliação. A frequência com que as avaliações dos adultos são oferecidas diminui gradualmente, 

dando também maior independência à criança e/ou adolescente, oferecendo maior oportunidade 

de automanejo de seu desempenho comportamental, possibilitando também a manutenção dos 

comportamentos-alvo em longo prazo (Reinecke et al., 2000). 

A técnica de treino de correspondência visa a aumentar a correspondência entre o que a 

criança e/ou adolescente referem que irão fazer e aquilo que efetivamente fazem. Ela pode 

ocorrer com uma descrição posterior do comportamento realizado (agir-comunicar), ou então 

com uma previsão futura deste (comunicar-agir), sendo que algum tipo de reforçador é oferecido 

sempre que a criança indica haver correspondência entre as condutas não verbal (intenção) e o 

comportamento. Dentro da díade comunicar-agir, ensina-se a criança a se comportar de acordo 

com a previsão que faz de seu comportamento futuro, enquanto na outra, a aprendizagem diz 

respeito, a saber, descrever de maneira coerente e precisa, a conduta em questão. Há ainda 

algumas limitações quanto ao uso desta técnica, devido aos primeiros estudos estarem restritos ao 

ambiente da clínica psicológica, sendo que ainda não se têm dados acerca da extensão do uso 

desta técnica em casos de tomada rápida de decisões, nas quais a relação de tempo comunicar-

agir é bastante curta. No entanto, a mesma pode ser utilizada como parte do protocolo de 

tratamento em terapia cognitivo-comportamental em TDAH, ainda que em caráter experimental 

(Reinecke et al. 2000). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora o TDAH seja um transtorno crônico, a Terapia Cognitiva - Comportamental 

se mostra uma terapia muito eficaz no tratamento desse transtorno a medida que ensina o 

paciente a administra a sua vida e a lidar com as dificuldades advindas do transtorno.  O 

indivíduo que apresenta esse transtorno pode levar uma vida consideravelmente tranquila em 

função do uso da TCC. A TCC ajuda a desenvolver no indivíduo a capacidade de organizar suas 

atividades diárias além de melhorar a forma como o mesmo lida com sua vida social. 
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