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RESUMO 

 

O presente estudo é resultado de estudos desenvolvidos para a elaboração do trabalho de 

conclusão de curso (TCC) do curso de Psicologia. Tem como objetivo discutir as características 

do Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) e como a criança manifesta o 

transtorno sob a perspectiva comportamental e neuro-anatomo-fisiológica, visando uma 

compreensão ampliada sobre o TDAH. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, e como 

procedimento metodológico foi realizado uma revisão narrativa através de livros, dissertações, 

teses, artigos científicos, que enfocam os possíveis mecanismos que poderiam explicar o 

transtorno. Faz-se necessário compreender aspectos neuro-anatomo-fisiológicos relacionados às 

funções mentais da atenção e ao controle dos impulsos. Verificou-se que há muitas evidências que 

comprovam a forte ligação dos aspectos neuro-anatomo-fisiológicos aos principais sintomas do 

TDAH como desatenção, impulsividade e hiperatividade. A conclusão é que alterações 

neurobiológicas que se encontram no córtex pré-frontal, causam dificuldades comportamentais 

como controle dos impulsos, concentração, memória, atenção, organização, planejamento e 

autonomia, sensóriomotor e aprendizagem, sendo indispensável uma análise diagnostica clínica; o 

uso de medicamentos; psicoterapia no processo de melhoria da sintomatologia do TDAH.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho estuda sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), tendo como principal foco de interesse a contribuição dessa análise para correlacionar 

através de achados científicos e bibliográficos nos últimos dez anos sobre a fenomenologia do 

transtorno que afeta a criança sobre a ótica da psicologia neurobiológica. 

Dorneles (2006) e Rohde (2006) descrevem o TDAH como um transtorno neurobiológico, 

de causas ainda desconhecidas, mas com forte participação genética na sua etiologia, que aparece 

na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Segundo os autores, não 

se trata de um transtorno da aprendizagem, mas os sintomas nucleares desse transtorno que 

englobam a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, geram grande impacto no 

desenvolvimento acadêmico dos indivíduos acometidos. 

A prevalência do TDAH é estimada em torno de 3 a 30% nas crianças na idade escolar é uma 

das patologias que está muito frequente em crianças com idade entre 6 a 12 anos (ROHDE, 2006). 

Este adoecimento psíquico atinge principalmente crianças e pode se estender toda a vida do sujeito. 

O DSM-5 (2013) aponta alguns dados relevantes sobre esse adoecimento. Calcula-se que 5% das 

crianças e 2,5% dos adultos têm TDAH, sendo que há uma prevalência maior em meninos do que 

meninas, com uma relação de 2:1. Os dados apontam, porém, que, em relação ao gênero, meninas 

tendem a apresentar primariamente sintomas de desatenção. Na idade escolar, a relação entre 

meninos e meninas aproximasse de 2:1; na adolescência, entende que há equilibro de 1:1; e, nos 

adultos jovens, ocorre predominante feminino de 2:1. 

Ao longo deste estudo visamos entender a relação entre a condição neuro-anatomo-

fisiológico e como as alterações psicológicas no transtorno afetam as crianças diagnosticadas com 

o TDAH. Riesgo (2006) concluem/sugerem que as bases biológicas dos transtornos psiquiátricos 
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estão cada vez mais evidentes, tanto na pesquisa básica quanto na prática clínica e educacional, 

inclusive no que se refere ao TDAH.  

Este transtorno tem aparecido com variações na sua nomenclatura no decorrer da história, 

incluindo algumas denominações como Lesão Cerebral Mínima, Reação Hipercinética da Infância, 

Distúrbio do Déficit de Atenção ou Distúrbio de Hiperatividade com Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (POETA ; NETO, 2006).        

O TDAH é multifatorial, associando-se a variáveis tanto ambientais, quanto clínicas, com 

base neurológica. Algumas pesquisas sugerem a existência de componentes genéticos 

(hereditariedade), apontando estar em 25% dos familiares, em primeiro grau. Estudos indicam que 

mulheres com complicações na gravidez, e no parto, expostas às substâncias químicas como 

chumbo aumentam também as probabilidades de que a criança tenha o transtorno (ROTTA; 

COLABORADORES, 2016).                                            

Para uma adequada abordagem dos possíveis mecanismos que poderiam explicar a interface 

entre o TDAH e a neuro- anatomo-fisiológicos relacionados às funções mentais da atenção e do 

controle dos impulsos (COHEN, SALLOWAY, ZAWAKI, 2006 apud DALGARRONDO, 2008).                                                                                      

O interesse por esse tema foi motivado por ser o TDAH um transtorno que constitui uma 

síndrome comum na infância, sendo ao longo dos anos objeto extenso de investigações quanto a 

seus determinantes, suas abordagens diagnósticas e suas formas de prevenção e tratamento. 

Caracteriza-se por alterações dos sistemas motores, perceptivos, cognitivos, e dos comportamentos 

e o comprometimento a aprendizagem de crianças com potencial intelectual adequado 

(GUARDIOLA, 2016, pg. 263).                 

Neste sentido, percebe-se a importância de uma revisão dos mais recentes achados sobre os 

aspectos comportamentais e neuro-anatomo-fisiológicos do TDAH, visto que embora o Curso 

Superior de Psicologia comporte em seu currículo as disciplinas de psicopatologia e 

psicofarmacologia, não há um aprofundamento no tema. Espera-se, com esta revisão, contribuir 

para instigar o interesse dos psicólogos e outros profissionais em aprofundar-se na complexidade 

do TDAH a fim de que o mesmo tenha mais pesquisas e produções científicas. 

 

 Objetivo geral  

Evidenciar as principais características do TDAH sob o ponto de vista dos fenômenos 

comportamentais e neuro-anátomo-fisiológicas encontrados através de uma revisão narrativa.  
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Objetivos específicos  

Identificar como se manifesta o TDAH na criança;  

Descrever os critérios diagnósticos para o TDAH e suas principais particularidades;  

Verificar as alterações anatomo-fisiológicas do cérebro em casos de TDAH;  

Compreender as ações do psicofármacos em relação ao TDAH. 

 

DESENVOLVIMENTO                

 

COMPREENDENDO O TRANSTORNO DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - TDAH 

 

Conforme Rohde (2006), durante um bom período da história do TDAH, o diagnóstico foi 

observado equivocamente trazendo problemas à vida cotidiana dos pacientes portadores do 

transtorno. O modo de avaliação pelo qual a criança era observada não era bom e os nãos 

especialistas viam a hiperatividade e impulsividade como normal, pelo simples fato de serem 

crianças.  

O tratamento do TDAH na infância e na adolescência parece reduzir o risco do 

desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas na vida adulta. Melhora a qualidade de vida e o 

funcionamento a longo prazo em diversas áreas da vida das crianças, adolescentes e adultos com o 

transtorno e, em alguns aspectos, também em seus familiares (CORDIOLI, et.al, 2015, pg. 572). 

 

HISTÓRICO E EPIDEMIOLOGIA 

 

Importante salientar que a primeira descrição do transtorno em um jornal médico (Lancet) 

foi feita por um pediatra, George Still, em 1902. Entretanto, a nomenclatura desse transtorno vem 

sofrendo alterações contínuas. Na década de 40, surgiu a designação lesão cerebral mínima, que, 

já em 1962, foi modificada para disfunção cerebral mínima, reconhecendo-se que as alterações 

características da síndrome relacionam-se mais as disfunções em vias nervosas do que 

propriamente a lesões nas mesmas (ROHDE, 2004). 

Sobre o início dos estudos sobre a hiperatividade, Barkley (2008) pontua que o TDAH já era 

descrito, desde 1865, nas poesias do médico Heinrich Hoffman, as quais representavam as 

experiências de sua prática clínica, referente a doenças típicas da infância. Entretanto, os méritos 

científicos foram dedicados a George Still e Alfred Tredgold, considerados pioneiros no estudo 
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clínico de crianças com características comportamentais semelhantes ao que atualmente se 

denomina TDAH. 

Para Kaefer (2008) o interesse em entender a neuropsicologia dos Transtornos de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) se faz presente desde a primeira metade do século XX, estudos 

referentes à neurologia e à psicologia da aprendizagem verificaram que algumas crianças com 

inteligência preservada apresentavam dificuldades em reter informações o que comprometia a 

aprendizagem. Kaefer (2008) tais crianças apresentavam comportamentos predominantes como 

falta de constância na atenção, a hiperatividade e a impulsividade, este conjunto era descrito como 

comportamento agitado. 

Em 1962 foi realizado, em Oxford, na Inglaterra, um simpósio com o objetivo de chegar a 

um consenso referente ao uso de um único termo por parte dos profissionais, o que contribuiria 

para a padronização do diagnóstico do TDAH. Após ser descartada a hipótese de lesão cerebral, 

por não se encontrar alterações orgânicas, mediante o uso dos métodos diagnósticos, substitui-se o 

termo Lesão Cerebral Mínima (LCM) por Disfunção Cerebral Mínima(DCM) (BONNADIO;  

MORI, 2013). 

De acordo com Cypel (2007), em 1980, o termo DCM é alterado pelo DSM-III, para 

Distúrbio do Déficit de Atenção, o qual evidencia como sintomas principais o déficit de atenção e 

a impulsividade ou falta de controle. Em 1987, na revisão do DSM-III, enfatiza-se a hiperatividade, 

alterando o nome para Distúrbio de Hiperatividade com Déficit de Atenção. 

Calliman (2009) destaca que foi somente no decorrer da década de 90 que a psicofisiologia 

e a neurociência inspiraram a construção de um novo modelo interpretativo para o TDAH. A 

compreensão dos mecanismos cerebrais e causais do transtorno tornou-se prioridade. Russell 

Barkley passou a ser uma das autoridades mais importantes do campo. Em suas mãos, a 

investigação genética, o estudo neuroquímico dos sistemas neurotransmissores, a análise do 

sistema inibitório cerebral e a investigação laboratorial animal foram sistematicamente integrados 

à pesquisa do TDAH (BONNADIO;  MORI, 2013). 

 Em 1993, o CID 10 manteve a nomenclatura Transtorno Hipercinético, sendo denominado, 

em 1994, pelo DSM-IV, como Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, utilizando, de 

forma equivalente para a realização do diagnóstico, tanto os sintomas de desatenção quanto de 

hiperatividade/impulsividade (ROTTA, 2006). 

Em maio de 2013 foi publicado em São Francisco, nos Estados Unidos, o DSM-V. Nessa 

versão, foram poucas modificações quanto ao TDAH. O conjunto de 18 sintomas – nove de 

desatenção, seis de hiperatividade e três de impulsividade – permaneceu o mesmo. Assim como na 

revisão anterior, os sintomas estão organizados em dois grupos: Problemas comportamentais, como 

hiperatividade e impulsividade; e, sintomas de déficit de atenção. O ponto de corte para 
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estabelecimento do diagnóstico permaneceu a ser seis critérios para crianças e nos adultos baixou 

de seis para cinco. Outra mudança importante diz respeito ao critério que estabelecia o 

aparecimento de sintomas antes dos sete anos; na versão atual, o limite de idade foi modificado 

para 12 anos. Além disso, o manual apresenta a possibilidade de classificar o TDAH em Leve, 

Moderado e Grave, conforme o grau de comprometimento causado pelos sintomas na vida da 

pessoa. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Os sintomas clínicos são os principais critérios para o diagnóstico do TDAH, sendo os mais 

evidentes a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade expressada pela criança, adolescente ou 

adulto no decorrer de seu desenvolvimento. Tais sintomas se apresentam em um grau que 

compromete as atividades diárias destas pessoas, seja na escola, no trabalho ou em casa, 

dificultando as relações escolares, de trabalho e/ou interpessoais (BONNADIO E MORI, 2013). 

Barkley (2008) descreve como crianças com desatenção aquelas as quais os pais e 

professores afirmam que: não concluem as tarefas; parecem não ouvir; sonham acordadas; tem 

dificuldade para se concentrar; se distraem com facilidade; perdem as coisas com frequência; 

precisam ser organizadas e direcionadas em suas atividades. 

Conforme Rotta (2006), o diagnóstico deve identificar inicialmente fatores de risco, a 

motivação para a consulta, os sintomas mais evidentes na criança, desatenção, hiperatividade ou 

os dois, proporcionalmente. Para isso, é realizada a anamnese com o objetivo de levantar dados 

sobre a história clínica da criança, descartando quadros de prematuridade, lesão cerebral, 

hemorragia intraventricular, encefalopatia hipóxico-isquêmica, hidrocefalia, traumatismo craniano 

e síndromes. 

Para Rohde (2006), para a realização de um diagnóstico do TDAH é sempre necessário 

contextualizar os sintomas na história de vida da criança, levando em consideração os seguintes 

critérios: duração dos sintomas de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade;  frequência e 

intensidade dos sintomas; persistência dos sintomas em vários locais e ao longo do tempo; prejuízo 

clinicamente significativo na vida da criança; e, entendimento do significado do sintoma. Para o 

diagnóstico de TDAH é necessária uma avaliação cuidadosa de cada sintoma e não somente a 

listagem destes.  

Quanto mais cedo a criança for diagnosticada, maior é a chance de se organizar em suas 

ações, levando em consideração o desenvolvimento neurológico e as janelas de oportunidades, que 
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são abertas pela plasticidade de maior número de conexões nervosas que possibilitam a 

aprendizagem por meio de novas experiências (ROTTA, et al., 2016). 

 

A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO TDAH 

 

Avaliação psicologia caracteriza-se pelo uso de instrumentos psicométricos e projetivos, 

sejam estes neuropsicológicos ou psicológicos, cuja aplicação e levantamento obedecem a dados 

normativos. Constitui em um exame complementar útil para a clínica psicológica. O processo de 

avaliação inicia-se com anamnese, na qual se investiga o motivo da busca de atendimento, as 

queixas principais e a história evolutiva do individuo. Aplicação dos testes constitui-se na segunda 

etapa do processo de avaliação (KAEFFER, 2008). 

Kaeffer (2008) aponta os testes psicológicos e neuropsicológicos mais utilizados no Brasil 

para avaliação do TDAH são: Escala de Inteligência Wechsler; WISC IV, WAIS III; Testes de 

grafomotores; Bender; Figura complexa de Rey; Teste da figura humana; Testes neuropsicológicos 

para o TDAH; Continuous Performance Test; Stroop Test; Wisconsin card SortingTest (WCST); 

Testes de personalidade; Teste de Rorschach; Testes de Apercepção Temática, como o TAT, para 

adolescentes e adultos; CAT A e CAT H, para crianças; e, Testes de fabulas de Duss para crianças. 

A terceira etapa é o levantamento dos resultados quantitativos dos testes, de análise 

qualitativa desses e de integração de resultados com dados na história da pessoa obtidos na 

entrevista de anamnese. A última etapa é a devolução dos resultados, na qual busca comunicar de 

forma compreensiva as conclusões da avaliação, as orientações de manejo e as indicações 

terapêuticas (KAEFFER, 2008). 

 

COMORBIDADES  

 

As pesquisas mostram uma alta prevalência de comorbidade entre o TDAH e os transtornos 

destrutivos do comportamento (transtorno de conduta e transtorno opositor desafiante), situada em 

torno de 30 a 50%. A taxa de comorbidade também é significativa com as seguintes doenças: 

depressão (15 a 20%); transtornos de ansiedade (em torno de 25%); e, transtornos da aprendizagem 

(10 a 25%) diagnósticos (BRIDI; BRIDI FILHO; SALGUEIRO, 2016). 

Vários estudos têm demonstrado uma alta prevalência da comorbidade entre TDAH e abuso 

ou dependência de drogas na adolescência e, principalmente, na idade adulta (9 a 40%) (ROHDE, 

2006). Discute-se, ainda, se o TDAH por si só é um fator de risco para o abuso ou dependência de 
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drogas na adolescência (ROHDE, 2006). Sabe-se que é muito frequente a comorbidade de TDAH 

e transtorno de conduta, e que o transtorno de conduta associa-se claramente a abuso/dependência 

de drogas (ROHDE, 2006). Desta forma, é possível que o abuso/dependência de drogas ocorra com 

mais frequência num subgrupo de adolescentes com TDAH que apresentam conjuntamente 

transtorno de conduta. Em outras palavras, o fator de risco não seria o TDAH em si, mas sim a 

comorbidade com transtorno de conduta (ROHDE, 2006). 

Para Cordioli e Colegas (2015), a avaliação clínica das comorbidades associadas ao TDAH 

é fundamental, pois podem dificultam o diagnóstico e reduzir a efetividade do tratamento. As 

principais comorbidades mais associadas ao TDAH na infância são: Transtorno de aprendizagem 

(10 a 50%), sendo a dislexia a comorbidade mais frequente; Transtorno opositor Desafiante( em 

torno de 60%); Transtorno de Conduta( em 30 a 50%) o comportamento é antissocial, configurando 

transtorno de conduta; Transtorno de ansiedade(20 a 25 %) a criança tem muitos medos, preocupa-

se exageradamente com problemas familiares e com atividades escolares.  

 

TRATAMENTO  

 

Rotta (2016) aponta que após realizado o diagnóstico de TDAH deve ficar bem claro para a 

família que se trata de um problema crônico e que o objetivo do tratamento não é cura-lo, mas 

regularizá-lo e viabilizar um comportamento funcional satisfatório na família, escola e na 

sociedade. 

As questões relacionadas ao tratamento o indicado são: medicamentoso, psicoterapia, apoio 

pedagógico; tempo de uso da medicação, idade ideal para inicio da medicação, como é sugerido o 

acompanhamento das crianças nas escolas e junto a seus pais, ao retorno dos pacientes e diferenças 

nos tratamentos empregados (PEIXOTO; RODRIGUES, 2008). 

O tratamento do TDAH é multimodal, o que implica um conjunto de ações em diversas áreas 

e por diversas pessoas. Existem hoje diversas diretrizes para o tratamento do  TDAH em crianças, 

por exemplo a psicoeducação sobre o transtorno e comorbidades associadas, aconselhamento e 

orientação dos pacientes e seus familiares, utilização de psicoterapia individual ou em grupo e  uso 

de medicamentos. Duas dessas abordagens têm maior evidência de eficácia: a Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC) e as medicações, notadamente os estimulantes (CORDIOLI, et al, 2015, 

pg. 573).    

Com o investimento das atividades físicas ocorre melhorias nos seguintes aspectos: 

velocidade, força, equilibro, ritmo, agilidade, resistência, flexibilidade e descontração (BERGES, 

2008). Quando existe o desafio de trabalhar com uma criança com TDAH pensamos em que 
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imagem do seu corpo esta criança possui. Assim, todos os movimentos e as ações refeitos e 

refletidos  no ambiente terapêutico somarão riquezas a essa imagem que se reorganiza e se 

aperfeiçoa pela ação do individuo no espaço e sobre os objetos (BERGES, 2008). 

 

FATORES GENÉTICOS E AMBIENTAIS NO TDAH 

 

No embasamento teórico segundo Guardiola (2016), é impossível determinar uma única 

etiologia. O TDAH pode advir de fatores exógenos e endógenos responsáveis pelo 

comprometimento cerebral, manifestando-se por alterações funcionais esta etiologia do TDAH é 

multifatorial e fazem parte dela os fatores genéticos e os ambientais em diferentes combinações 

(ROTTA, 2016). 

A etiologia do TDAH continua sendo alvo de muitas pesquisas. Embora suas causas ainda 

permaneçam desconhecidas, a influência de fatores genéticos e ambientais é bem aceita na 

literatura. Apesar das evidências da contribuição genética para o desenvolvimento do TDAH, não 

existe um gene específico para essa doença (BORJA; PONDE, 2009). 

Os fatores exógenos podem ser divididos em pré-natais, para- natais. Os pós-natais 

encontram-se os fatores maternos decorrentes de diversas etiologias, como infecções congênitas, 

intoxicações, hemorragias e doenças crônicas da mãe (ex: diabetes, hipertensão artérias, etc) que 

podem alterar a integridade do sistema nervoso do feto. Para- natais são os que ocorrem no 

transcurso do trabalho de parto, observando-se causas maternas, da criança e do parto. Pós- natais 

são infecções do sistema nervoso, acidentes vasculares encefálicos, traumatismos craniencefálicos, 

processos expansivos, alterações metabólicas. Com relação aos fatores endógenos e genéticos, 

existe um componente familiar importante. Swanson sugere que dois genes, DAT e DRD4, seriam 

os responsáveis pelo TDAH (GUARDIOLA, 2016, pg. 263). 

Rohde e Halpern (2006) relatam que a influência de fatores genéticos e ambientais no seu 

desenvolvimento é amplamente aceita na literatura. A contribuição genética é substancial. Assim 

como ocorre na maioria dos transtornos psiquiátricos, acredita-se que vários genes de pequeno 

efeito sejam responsáveis por uma vulnerabilidade (ou suscetibilidade) genética ao transtorno, à 

qual se somam diferentes agentes ambientais. Portanto, o surgimento e a evolução do TDAH em 

um indivíduo parece dependerem de quais genes de suscetibilidade estão agindo, de quanto cada 

um destes contribui para a doença (ou seja, qual o tamanho do efeito de cada um) e da interação 

desses genes entre si e com o ambiente (ROHDE, 2006). 
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O TDAH E AS ALTERAÇÕES NEUROANATÔMICOS (ÁREAS CEREBRAIS) 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade pode ser explicado por aspectos 

neurobiológicos. O déficit fundamental do TDAH é a incapacidade de modular a resposta ao 

estimulo, com a impulsividade e a desatenção. Os circuitos neuronais associados com o transtorno 

incluem o córtex pré-frontal, gânglios da base, e o cerebelo (BRIDI, BRIDI FILHO, SALGUEIRO, 

2016).                                                                                      

Os estudos que investigam as bases genéticas sugerem que a transmissão é determinada por 

vários genes de pequeno efeito (ROTTA, 2016). Estudos neuropsicológicos também sugerem 

associação do TDAH com alterações do córtex pré-frontal e de suas projeções em estruturas 

subcorticais, o que se associa a frequentes níveis de desatenção, impulsividade, hiperatividade, 

desorganização e inabilidade social, envolvendo um déficit do sistema inibitório ou das funções 

executivas da memória de trabalho (BORJA; PONDE, 2009). 

 

 

Figura 1 - Principais áreas cerebrais afetadas em pacientes com Transtornos de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH). Fonte: (COUTO; MELO e ARAÚJO, 2010, pg. 241). 

 

Para Cortese e Castellanos (2013) os primeiros estudos por IRM (Imagiologia por 

Ressonância Magnética) estrutural mostraram várias diferenças morfológicas significativas entre 

os cérebros dos sujeitos com TDAH e aqueles de sujeitos-referência, embora os resultados não 

terem sido sempre coerentes entre si. Contudo, a maioria dos estudos era baseada na abordagem 

de uma área de interesse específica e se concentrou em poucas estruturas cerebrais relativamente 

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


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 12.11.2017 

 

Priscila Teixeira Santos, Ingrid d’Avila Francke 11 facebook.com/psicologia.pt   
 

fáceis de medir. Segundo os autores, os estudos recentes por IRM de tensor de difusão, técnica que 

possibilita uma exploração quantitativa da substância branca, mostram uma alteração da 

conectividade estrutural nas vias que ligam o córtex pré-frontal direito aos gânglios basais assim 

como nas vias que ligam o giro cingulado ao córtex entorrinal.  

Nos estudos utilizando IRM (Imagem Ressonância Magnética), demonstrou-se a diminuição 

de atividade neural na região frontal, córtex cingular anterior e nos gânglios da base de pacientes 

com TDAH (BUSH, 1999 apud COUTO; MELO; ARAÚJO, 2010). 

No estudo de Lefévre (1975) citado por Guardiola (2016), foram avaliadas 100 crianças com 

disfunção cerebral mínima. Foi encontrado um nítido predomínio de dificuldade no equilibro 

estático e na persistência motora, principais alterações das crianças que apresentam essa síndrome. 

Assim, dados recentes de neuroimagem funcional indicam que o cerebelo também pode estar 

envolvido no TDAH, sendo ativado durante os estados de alerta, e sua disfunção pode gerar a 

hiperatividade. 

Os estudos demostraram ao longo dos anos que existem diferenças consistentes no EEG 

(eletroencefalograma) de pacientes com TDAH comparados com crianças normais, em relação ao 

maior percentual de atividade teta fronto central durante estado de relaxamento (LOW, 2016, 

pg.311). O nível de pesquisa de maior interesse para esses pacientes foram alfa, teta, beta. O beta 

é geralmente acompanhado por atividade mental e concentração e de que teta frequência lenta que 

reflete sonolência e atividade lenta essas alterações são consistentes com a afirmação de que existe 

um decréscimo da atividade cortical nesses pacientes associados com uma situação de 

“desligamento” (LOW, 2016, pg. 309). 

Na meta análise de Snyder e Hall trazido por Low (2016) a relação teta/beta é significativa 

aumentada em paciente com TDAH e estaria relacionado a períodos curtos de atenção e reações 

rápidas impensadas, o que determinaria o aumento do número de erros em testes (muita rapidez e 

pouco desempenho), refletindo assim a impulsividade, uma das características da síndrome. Dentro 

do mesmo conceito, alguns autores mostraram que a relação teta/beta avaliada, apesar de apresentar 

alterações no EEG, não podendo ser considerada como padrão ouro para diagnóstico 

neurofisiológico da síndrome. 

O P300 ou Potencial Relacionado ao Estímulo (ERP), é composto por várias partes que 

refletem em cascata o processamento da informação, quando os mecanismos da atenção e da 

memória são requisitados( LOW, 2016, pg. 316).  

Low (2016) relata que o P300 (Potencial Cognitivo) é o resultado da distribuição de redes 

neurais no cérebro associada com atenção e memória operacional, e que estas redes envolvem os 

circuitos frontopariental-temporais, a utilização do exame do P300 em pacientes com TDAH 

passou a ser uma ferramenta de auxílio diagnóstico ao longo das duas décadas.  
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Borja e Ponde (2009) apontam que o P300 (Potencial Cognitiva) tem sido muito valorizado 

nas pesquisas atuais como instrumento de investigação do processamento da informação 

(codificação, seleção, memória e tomada de decisão) e permite avaliar a atividade cortical 

envolvida nas habilidades de discriminação, integração e atenção do cérebro.  

Pacientes com TDAH apresentam comprometimento no circuito frontotemporal-límbico e 

cerebelo e nos mecanismos de transporte de dopamina. A associação de P300 com a ressonância 

magnética funcional com crianças com TDAH confirmou que existe anormalidades espaciais e 

temporais nas atividades neurais relacionadas à atenção sustentadas ao controle de execução 

(LOW, 2016, pg. 318).  

 Cortesse e Castellanos (2013) destaca uma meta-análise de estudos por EEG quantitativo 

que mostrou um aumento das ondas teta e uma diminuição das ondas beta nas pessoas com TDAH 

quando comparadas com grupo controle. Seguindo com Cortesse e Castellanos (2013) a 

consideração das disfunções as redes neuronais distribuídas é uma abordagem relativamente nova. 

Esta avalia a conectividade funcional em repouso e durante a execução de uma tarefa e parece ser 

especialmente promissora para entender melhor as anomalias complexas das redes que estão 

presumivelmente por trás do TDAH. Evidências preliminares sustentam a hipótese chamada de 

interferência do modo padrão no TDAH, segundo a qual a modulação ineficiente das flutuações 

padrões da rede interfere com o funcionamento ótimo dos circuitos neuronais que sustentam a 

execução das tarefas ativas (CORTESE; CASTELLANOS, 2013). 

 

ASPECTOS NEUROTRANSMISSORES DO TDAH 

 

Outra hipótese é que o TDAH ocorre do resultado de uma disfunção neurológica no córtex 

pré-frontal, graças, em parte, a uma deficiência do neurotransmissor da dopamina. Os 

neurotransmissores catecolaminérgicos são a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina 

(OHLWELLER, 2016, pg.35). Em algumas pessoas que possuem o transtorno, quando tentam se 

concentrar, a atividade do córtex pré-frontal diminui ao invés de aumentar (diferente dos sujeitos 

do grupo de controle). Dessa forma surgem muitos sintomas, como fraca supervisão interna, 

pequeno índice de atenção, distração, desorganização, hiperatividade. (BRIDI, BRIDI FILHO, 

SALGUEIRO, 2016) 

Em apoio às evidências neurológicas, estudos genéticos indicam que a maioria dos genes 

específicos implicados no TDAH codificam sistemas de sinais de catecolaminas e incluem o 

transportador de dopamina (DA), noradrenalina (NA) os receptores dopaminérgicos, a dopamina 

que facilitam a liberação dos neurotransmissores implicados no TDAH. Especificamente, as 
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insuficiências nos circuitos do córtex pré-frontal e amígdala, a partir da neurotransmissão das 

catecolaminas, resultam nos sintomas de esquecimento, distração, impulsividade e desorganização 

(COUTO; MELO; ARAÚJO, 2010). 

No TDAH, as catecolaminas estão diminuídas pela redução da produção, pela recaptura do 

transmissor por meio da membrana pré-sináptica, o cérebro perde a capacidade de “pisar nos 

freios” de maneira satisfatória, em virtude de uma perturbação nos processos inibitórios do córtex 

do cérebro. Sem a inibição, o cérebro não é capaz de bloquear as respostas impróprias, deixando 

de enviar mensagens inibitórias. As áreas pré-frontais do cérebro são ricas em catecolaminas sendo 

que um problema no uso dessas pode estar relacionado à falta de controle de impulsos, atenção e 

aprendizagem (GUARDIOLA, 2016, pg. 265). A dopamina forma um caminho entre o centro 

motor, as regiões frontais do cérebro e outro do centro límbico às regiões frontais do cérebro. Os 

neurônios de dopamina dessas áreas inferiores atravessam o lobo frontal central e alcançam o 

córtex pré-frontal, isso sugere que a dopamina desempenha o papel desconectar a atividade motora, 

a emoção, a atenção e o controle dos impulsos (HALLOWELL E RATEY, 1999 apud 

GUARDIOLA E COLABORADORES, 2016, pg. 265). 

Aguiar (2007) também cita que o TDAH é caracterizado por uma falha na captação do 

neurotransmissor da dopamina pelos neurônios, ou seja, em uma pessoa normal, a dopamina é 

liberada por um neurônio com o intuito de estimular outro neurônio, após esse processo ela volta 

ao neurônio original, em um ciclo ininterrupto. No cérebro de quem sofre com o transtorno esse 

processo acontece mais rapidamente. Como consequência, a dopamina tem pouco tempo para 

ativar os neurônios vizinhos.  

Seguindo esta linha Guardiola (2016) enfatiza a importância das vias noradrenérgicas pré-

frontais na manutenção do foco e da atenção, bem como na mediação da disposição, fadiga, 

motivação e interesse. 

No entendimento de Loutfi e Carvalho (2010) a atenção faz parte de um complexo domínio 

neurocomportamental que se constitue como base fundamental de quase todas as funções 

cognitivas superiores. Teoricamente, são reconhecidas três redes de atenção diferenciadas que 

interagem entre si: a rede atencional posterior, a rede atencional anterior e a rede de alerta. A rede 

de alerta tem como componente principal neurônios noradrenérgicos, es que tem sido relacionados 

a vários aspectos da atenção e da regulação do sono-vigília. Uma desregulação do metabolismo de 

noradrenalina no locus ceruleus poderia ser um dos mecanismos responsáveis por sintomas de 

TDAH e déficits cognitivos (LOUTFI; CARVALHO, 2010)  O locus ceruleus  seria o responsável 

pela ativação cortical para manter o estado de alerta e preparação para a entrada de estímulos no 

campo da consciência. 
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A PERTINÊNCIA ENTRE O PSICOFÁRMACO E O TDAH                                         

 

Para compreender as ações dos fármacos sobre o cérebro é preciso citar os princípios dos 

neurotransmissores que atuam no TDAH. Além das catecolaminas (CA), outra amina, a seratonina 

(5HT), participa na fisiopatologia do TDAH. Os níveis de monoaminas vão aumentando com a 

idade, com a maturação do cérebro. A noradrenalina (NA) e a seratonina (5HT) alcançam seus 

níveis definitivos mais precocemente que a dopamina (DA), que continuam a aumentar 

gradativamente até a idade adulta. Esses neurotransmissores Dopamina (DA) e noradrenalina (NA) 

têm funções importantes na atenção e na concentração, nas funções cognitivas correlatas, tais como 

motivação, interesse e aprendizado das tarefas (GUARDIOLA, 2016, pg. 266). 

Rohde (2006) também relata que as intervenções psicofarmacológicas giram em torno da 

terapia com psicofármacos para o TDAH e ainda dependem das comorbidades presentes. O 

fármaco mais utilizado é o metilfenidato (Ritalina), um estimulante que inibe a impulsividade e 

reduz a hiperatividade, melhorando os níveis de atenção. A dose terapêutica normalmente se situa 

na faixa de 20 a 60 mg/dia. Os principais efeitos secundários no início do tratamento são a insônia 

e a falta de apetite, o que pode piorar ainda mais o mau comportamento da criança nessa fase de 

tratamento. 

De acordo com a teoria de Cordioli (2015) o tratamento farmacológico do TDAH difere 

quando existe ou não alguma comorbidade associada. Nos casos sem comorbidades, inicia-se o 

tratamento farmacológico com fármacos estimulantes, agindo no aumento as catecolaminas na 

fenda sináptica (dopamina, noradrenalina), diminui a impulsividade e a atividade motora, aumenta 

a vigilância, melhora a memória recente, melhora o desempenho acadêmico e social e permite 

melhores condições para as intervenções terapêuticas. Os fármacos que se destacam são o 

metilfenidato (Ritalina), Clonidina, bupropiona, modafinil e combinações de fármacos. A Ritalina 

é único disponível no Brasil e também mais usado com uma duração pequena de 3 a 4 horas de 

10mg, já a Ritalina LA, de longa duração possui 10mg, 20mg, 30mg ou 40mg, e dura de 6 a 8 

horas. O metilfenidato também é encontrado como Concerta de 18mg, 36mg, 54mg com um tempo 

de ação de 10 a 12 horas.  

Em contrapartida Richter (2012) destaca que o medicamento ameniza os sintomas durante 

cerca de quatro horas após ser ingerido, podendo apresentar reações adversas como perda de 

apetite, cefaleia, náuseas, insônia, taquicardia, tonturas, vômitos, psicose e, em alguns casos, perda 

de peso e diminuição do crescimento, possivelmente em função da perda de apetite ocasionada 

pelo medicamento. Percebemos que o tratamento medicamentoso e suas reações podem prejudicar 
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a formação das crianças em vários sentidos, sendo necessário repensar algumas práticas em torno 

do medicamento Ritalina. 

Apesar de o TDAH ser tratado primariamente com medicação, alguns clientes não 

apresentam adesão ao tratamento. Além disso, muitos indivíduos continuam a apresentar alguns 

sintomas residuais e estes podem ser amenizados com Terapia Cognitivo Comportamental 

(ROSTAIN E RAMSAY, 2006 apud MESQUITA, 2009). A psicoterapia para crianças com TDAH 

visa modificar comportamentos considerados patológicos, disfuncionais, que geram um sofrimento 

psíquico. Uma das formas de psicoterapia que tem mostrado eficácia é a Terapia Cognitivo 

Comportamental (TCC)  (BARKLEY, 2008), configurando-se como uma das abordagens mais 

indicadas. 

 

FUNÇÕES EXECUTIVAS RELACIONADAS AO TDAH 

 

Funções Executivas estão associadas a alterações importantes no lobo frontal (região pré-

frontal), na criança diagnosticada com TDAH. As funções executivas são comandadas pelo 

Executivo (GUARDIOLA, 2016, pg. 263). O Executivo Central se localiza nas regiões pré-frontais 

dos lobos frontais, lesões ou disfunções nesta região resultam em perturbação das funções 

executivas (OLIVEIRA, 2006).  

O Executivo Central componente da memória de trabalho e é responsável pelo planejamento 

e execução de atividades complexas ou novas para o indivíduo, a capacidade de o indivíduo 

planejar e desenvolver estratégias para a resolução de problemas, todos coordenados com o uso de 

conhecimento adquirido, são exemplos de função executiva necessitamos do executivo central para 

gerenciar a execução desta atividade, para uma criança ou adolescente TDAH, são tarefas difíceis 

de serem executadas (SHIMIZU;  MIRANDA, 2012). 

Em meio às distintas características, podemos afirmar que embora a criança hiperativa tenha 

muitas vezes uma inteligência normal ou acima da média, o Distúrbio aqui referido é caracterizado 

por problemas de aprendizado e comportamento (OLIVEIRA, 2006).                                                                                                               

A Função Executiva (FE) como relata Muzetti e Vinhas (2011) coordena a memória 

imediata, memória imediata verbal, autorregulação dos afetos e permite a reconstituição e análise 

do próprio comportamento. Alterações nessa função podem prejudicar o controle dos impulsos, 

dificultar a aquisição de informações, interferir nas respostas verbais e no controle motor em 

relação aos estímulos. O TDAH pode ser entendido como o extremo de um comportamento e de 

um mau funcionamento da FE, uma vez que essa população apresenta um grande número de 
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problemas na área dos processos de ensino/aprendizado, o que acarreta dificuldade na aquisição de 

novos conteúdos.  

Crianças com TDAH revelam, em estudos de imagem cerebral, alterações no sistema frontal, 

a atenção constante prejudicada parece ser uma aspecto primário e central dessa condição. A 

dificuldade é maior quando se faz necessário um estado de vigilância para detectar a informação 

infrequente, sobretudo quanto tal informação não é motivacional importante para o sujeito. 

Crianças com TDAH tem prejuízo relacionado à filtragem de estímulos irrelevantes à tarefa 

(COHEN, SALLOWAY; ZAWACKI, 2006 apud DALGARRONDO, 2008). 

No entendimento de Riesgo (2016), as disfunções no centro atencional anterior podem estar 

mais associadas ao sintoma de hiperatividade, pois os “freio inibitório”  a modulação do humor e 

o planejamento da fala estão no lobo frontal e suas conexões. Por outro lado, disfunções no centro 

atencional posterior podem estar mais associadas à desatenção e também às dificuldades no 

aprendizado, aquisição e manuseio das memórias declarativas ocorrem mais nos quadrantes 

posteriores dos hemisférios cerebrais. 

 O conhecimento da transmissão sináptica é o fundamento para compreender a base neural 

do aprendizado e a memória. A aprendizagem e as memórias são estabelecidas por modificação na 

efetividade de sinapses químicas no encéfalo (OHWEILER, 2016, pg.36). 

Na percepção de Vital e Hazin (2008) deficiências atencionais parecem dificultar a utilização 

de estratégias ordenadas e hierarquizadas implicadas no uso de determinado algoritmo. Assim, 

crianças com déficit de atenção, transtorno investigado pelo presente estudo, apresentariam certa 

tendência a desenvolver deficiências relacionadas ao cálculo aritmético. A impulsividade, uma das 

características do TDAH, seria outro fator determinante de tais dificuldades, pois teria uma 

repercussão direta sobre a instrução, já que a cooperação, necessária entre alunos e professores, 

estaria comprometida. 

Na concepção de Dalgalarrondo (2008) a memória de trabalho é na verdade a combinação 

de habilidades de atenção (capacidade de prestar atenção e de se concentração) e da memória 

imediata. A memória de trabalho é, de modo geral, explicita e declarativa. A memória de trabalho 

também é vista como gerenciador de memória. Seu papel não é tanto formar arquivos, mas, antes, 

analisar e de selecionar as informações que chegam constantemente para compara-la com as 

existentes nas demais memórias, de curta ou de longa duração. Em caráter, todas as condições que 

afetam as regiões pré-frontais causam alteração da memória de trabalho como no TDAH essas 

alterações de memória de trabalho estão avistadas como um dos seus sinais/sintomas.  

 Para Ohlweiler (2016) caracteriza a memória sendo essencial para que a aprendizagem 

ocorra, é habilidade de reter e evocar informações. Crianças com idade entre 6 e 9 anos já 

apresentam, comportamentos inadequados de hiperatividade e desatenção, dificuldades para a 
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utilização da memória de trabalho, controlar emoções e falta de destreza motora, levando 

frequentemente ao fracasso escolar (ROTTA, 2006). 

 

O PROCESSO SENSORIOMOTOR DA CRIANÇA COM TDAH 

 

De acordo com a literatura, as crianças com TDAH podem apresentar problemas de atenção, 

impulsividade e hiperatividade, mas também dificuldades relacionadas aos aspectos motores como 

uma pobre coordenação motora e equilíbrio, pobre habilidade visuo-motora, dificuldades no 

planejamento motor, assim como maior nível de atividade e menor limiar para os estímulos 

sensoriais na infância. Tais condições podem estar relacionadas também ao transtorno do 

processamento sensorial, uma vez que este pode afetar o desempenho motor, bem como 

comportamental da criança, incluindo sua capacidade de atender, aprender, organizar e manter 

apropriado nível de atividade (SHIMIZU;  MIRANDA, 2012). 

Conforme a pesquisa realizada no artigo “Crianças com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade com prejuízo na função do equilibro: envolvimento dos sistemas 

somatossensorial, visual e vestibular” (em português), que foi publicado em 2009, no Journal of 

Pediatrics ( Shum; Pang, 2009) os resultados revelam que as crianças com TDAH do tipo 

combinado apresentaram redução significativa de equilíbrios compostos, vestibular e altos índices 

visuais, comparadas a outras crianças sem o transtorno. Apresentaram déficits significativos no 

desempenho do equilibro em pé em todas as condições que incluíam alterações de sinais sensoriais 

(ROTTA; BRIDI FILHO;  BRIDI, 2016). 

 Segundo Dunn e Bennett apud Shimizu e Miranda (2012) crianças com TDAH podem não 

receber e nem processar adequadamente as informações sensoriais, apresentando, 

consequentemente, dificuldades em gerar respostas apropriadas em casa, na escola e na 

comunidade. As crianças com TDAH podem ser acometidas por alterações gerais no 

processamento sensorial, principalmente em relação à modulação sensorial. A integridade da 

modulação sensorial permite que o sistema nervoso responda a alguns estímulos, ignore outros, 

possibilitando uma resposta adaptativa adequada para cada situação.  

Segundo Rotta, Bridi filho e Bridi (2016) o artigo de Shum e Pang (2009) deu origem ao 

estudo relacionado que além dos sintomas clássicos, como falta de atenção, impulsividade e 

hiperatividade, as evidencias acumuladas dos estudos comportamentais e eletrofisiológicos no seu 

estudo comprova que as crianças com TDAH sofrem deficiência no processamento sensorial. 

Modulação Sensorial é a capacidade para controlar e regular as informações, garantindo 

respostas apropriadas a um estimulo sensorial. A disfunção do mesmo pode ser caracterizada como 
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problemas no ajuste, e no processamento das mensagens neurais que levam informação sobre a 

intensidade, frequência, duração e complexidade de estímulos sensoriais. Assim crianças com 

disfunções na modulação podem ser crianças desorganizadas e apresentar problemas de adaptação. 

A Modulação Sensorial observaram que uma porcentagem significativa das crianças com TDAH 

apresentam diferenças na reatividade sensorial comparada às crianças com desenvolvimento típico 

(SHIMIZU; MIRANDA, 2012). 

Atividades que envolvem o movimento possibilitaram a execução de movimentos que 

estimularão a reorganização do gesto, aperfeiçoarão os movimentos torpes que muitas vezes os 

tornam impulsivos e de muitas vezes os tornam impulsivos e desmedidos em seu relacionamento 

social. A criança om TDAH percebem sua inabilidade e torpeza, se escondem ou se omitem de 

jogar com os colegas no recreio, essas dificuldades de equilibro e coordenação motora precisam 

de um olhar mais focado de intervenção nas dificuldades de organização tônico posturais (ROTTA; 

et.al, 2016). 

Apesar de pouco estudado na literatura científica, o processamento sensorial pode ser uma 

dimensão comprometida nas crianças com TDAH que, por não processarem e organizarem 

adequadamente as informações sensoriais podem apresentar dificuldades em gerar respostas 

apropriadas, tanto motoras, comportamentais como também na aprendizagem e no relacionamento 

social (SHIMIZU; MIRANDA, 2012). 

Deste modo, os estudos encontrados embora sendo poucos com crianças com TDAH também 

demostram anormalidades não apenas nas regiões do cérebro importantes para as funções 

executivas, mas também nas áreas que fazem parte do controle sensório motor, especialmente 

cerebelo e gânglios basais. Esses fatores podem estar na base do subdesempenho motor. Algumas 

pesquisas apontam que a pessoa com TDAH, ao tentar se concentrar, apresenta uma piora na 

atividade do córtex pré-frontal, quando este está hiperfuncionante, não é capaz de filtrar 

adequadamente os estímulos sensoriais que chegam até o cérebro e, como resultado, esses 

estímulos em demasia bombardeiam o cérebro, levando-o ao mau funcionamento. O controle do 

equilibro é uma função sensomotora importante que pode ficar comprometida na população com 

o TDAH, porque requer a habilidade de integrar a entrada dos sinais de vários sistemas sensoriais 

e usá-los de forma integrada para gerar as ações motoras coordenadas, a fim de manter o equilibro 

do corpo (ROTTA, BRIDI FILHO, BRIDI, 2016). 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão narrativa, de coleta assistemática de bibliografia (livros e artigos 

científicos eletrônicos ) na Plataforma de busca Scielo, CAPES e Google Acadêmico.  
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O referencial bibliográfico deste estudo foi através dos autores como BARKLEY (2008), 

BERGES (2008), CYPEL (2007), CORDIOLI (2015), DALGARRONDO (2008), GUARDIOLA 

(2016), LOW (2016), OHWEILER (2016), RIESGO (2006), RODHE E DORNELLES (2006), 

ROTTA (2016), foi possível aprender a conceituação, bem como a caracterização desse transtorno, 

enfatizando os problemas de neuro-anatomo-fisiológicos em seus aspectos que afetam o 

comportamental.  

No primeiro momento, apresentamos um panorama sobre a temática em questão. 

Posteriormente, levantamos aos argumentos defendidos pela lógica no determinismo 

neurobiológico para explicar questões comportamentais, incluindo aquelas de problemas nas 

funções executivas e sensoriomotor. 

 

DISCUSSÃO 

 

De acordo com os autores citados ao longo deste estudo há alterações neurobiológicas no 

TDAH, ou seja, é um transtorno neuroquímico que sofre alterações cognitivas que afetam a criança 

diagnosticada. Este estudo trouxe uma aprendizagem significativa no que realmente é o TDAH e 

como a crianças portadoras sofrem na maioria dos casos anterior ao diagnóstico de TDAH porque 

são rotuladas e apontadas como preguiçosas, mal-educadas, briguentas. “O Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade como instruído no decorrer deste trabalho é “atualmente considerado 

um distúrbio do neurodesenvolvimento infantil, que pode persistir ao longo da vida em mais da 

metade dos casos” (MUZETI;  VINHAS, 2011). 

Conforme citado anteriormente, atualmente existem diversas formas de avaliações (testes 

psicológicos e neuropsicológicos). O diagnóstico mal feito poderá prejudicar a criança ou por 

tomar a medicação sem necessidade ou por não estar tratando devidamente o transtorno. 

O diagnóstico e o tratamento precoce são imprescindíveis para a prevenção de outras 

comorbidades evitando prejuízos no processo de desenvolvimento da vida social e intelectual. 

Tendo em vista por se um transtorno que pode comprometer de modo marcante a vida da criança 

em fase escolar, pois estas alterações neurobiológicas que estão no córtex pré-frontal, causam 

dificuldades como controle dos impulsos, concentração, memória, atenção, organização, 

planejamento e autonomia, sensoriomotor e aprendizagem. 

O TDAH nos achados científicos neste artigo há um consenso entre os autores estudados 

como cita Aguiar (2007) é um transtorno caracterizado por uma falha na captação do 

neurotransmissor da dopamina pelos neurônios, ou seja, em uma pessoa normal, a dopamina é 

liberada por um neurônio com o intuito de estimular outro neurônio, após esse processo ela volta 
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ao neurônio original, em um ciclo ininterrupto. No cérebro de quem sofre com o transtorno esse 

processo acontece mais rapidamente. Como consequência, a dopamina tem pouco tempo para 

ativar os neurônios vizinhos.  

Deste modo, seguindo conforme os autores citados neste artigo atualmente não existem 

dúvidas de que a importância da constatação diagnóstica do TDAH refere-se não apenas à 

demonstração de que este distúrbio causa danos ao sujeito, mas que ele, o transtorno, é "causado" 

por um conjunto de aspectos biológicos, genéticos e cerebrais.  

Em relação à eficácia do uso da medicação no tratamento do TDAH é unanime entre os 

autores pesquisados a necessidade da criança com transtorno fazer uso contínuo da medicação, 

juntamente com a psicoterapia. Assim os dados que fundamentam esta ideia vêm das pesquisas 

neurológicas ao longo desses anos, como abordado neste artigo, “demostrando o diagnóstico do 

TDAH é real e visível biologicamente uma condição que afetará de forma negativa a vida da 

criança com TDAH, seja no contexto escolar, social e familiar” (CALLIMAN, 2008). 

Neste sentido a ação do medicamento inclui o estimulante ritalina, que age nos sistemas da 

catecolamina e da serotonina, sendo os efeitos mais marcantes na noradrenalina, que aumentam os 

níveis dos neurotransmissores, proporcionando uma maior disponibilidade de neurotransmissor em 

questão. Rohde (2006) também relata que as intervenções psicofarmacológicas giram em torno da 

terapia com psicofármacos para o TDAH e ainda dependem das comorbidades presentes. Os 

medicamentos empregados para tratar o TDAH promovem uma melhora no funcionamento no uso 

dos neurotransmissores nas regiões pré-frontais do cérebro, proporcionando um maior controle 

desses sistemas com a finalidade de corrigir os processos de atenção e desacelerar o fluxo de vida 

acelerado.  

Em relação ao sensoriomotor apesar de poucos estudos relacionados é um tema de muita 

importância que deveria ser mais explorado, afeta em caráter considerável a vida da criança. Com 

a realização de mais pesquisas e estudos a esta abordagem do TDAH ficará mais “popular” e assim 

auxiliando no diagnóstico precoce da criança evitando possíveis sofrimentos psicológicos. “os 

resultados revelam que as crianças com TDAH do tipo combinado apresentaram redução 

significativa de equilíbrios compostos, vestibular e altos índices visuais, comparadas ás crianças a 

outras crianças sem o transtorno. Apresentaram déficits significativos no desempenho do equilibro 

em pé em todas as condições que incluíam alterações de sinais sensoriais” (ROTTA; BRIDI 

FILHO;  BRIDI, 2016). 
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