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Introdução

O TDAH “é um transtorno do desenvolvimento do autocontrole que
consiste em problemas com o período de atenção, com o controle do impul-
so e com o nível de atividade” (Barkley, 2002, p.35). Tem como característi-
cas: persiste durante o desenvolvimento da criança; ocorre em diversas si-
tuações; prejudica a capacidade da criança em responder às demandas
solicitadas para sua idade; não é facilmente explicado por causas ambientais
ou sociais e relaciona-se a anormalidades no funcionamento ou desenvolvi-
mento cerebral, que podem estar associadas a fatores biológicos. Pesquisa-
dores consideram que há três problemas primários no TDAH: dificuldade
para manter a atenção, pouco controle ou inibição dos impulsos (impulsivi-
dade) e atividade excessiva (hiperatividade), que resultam em atraso no de-
senvolvimento da inibição de comportamento, que é o problema central do
transtorno (Barkley, 2002; Rotta et al., 2006).

Rotta et al. (2006) enfatizam a presença de um nível inadequado de aten-
ção em relação ao esperado para a idade, o que leva a distúrbios motores,
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perceptivos, cognitivos e comportamentais. A desatenção caracteriza-se pela
dificuldade em prestar atenção a detalhes, o que leva a criança a cometer
erros em atividades escolares, não conseguir acompanhar instruções longas
e não conseguir executar as atividades de forma adequada. A criança apre-
senta dificuldade para organizar, planejar, realizar tarefas que envolvam es-
forço mental sustentado, além de perder seus pertences com facilidade e se
distrair facilmente com estímulos do ambiente. Rotta et al. (2006) descre-
vem a hiperatividade como atividade motora intensa, sendo demonstrada
pelos seguintes comportamentos: agitar as mãos ou os pés ou se remexer na
cadeira; não conseguir permanecer sentado; correr em demasia; falar muito;
não conseguir envolver-se em atividades de lazer de modo silencioso; pare-
cer “estar a mil por hora”; não conseguir controlar seu próprio corpo e não
manter o foco na atividade cognitiva, gerando uma produção intelectual
pobre. Para eles, os comportamentos impulsivos são manifestados por difi-
culdade em aguardar a vez, responder à pergunta antes de seu término e
intrometer-se na conversa dos outros. Junto à impulsividade, pode-se ob-
servar também instabilidade, apatia, irritabilidade, agressividade, baixo li-
miar a frustrações e reações catastróficas (Rotta et al. 2006). Assim, o TDAH
é considerado um distúrbio do desenvolvimento com início na primeira in-
fância, podendo se prolongar até a idade adulta (Barkley, 1998; Rohde, 2003;
Condemarín et al., 2006; Brown, 2007).

Uma variada etiologia tem sido estudada nos últimos tempos. Fatores
neurológicos e genéticos parecem contribuir significativamente para a ex-
plicação dos sintomas e a ocorrência do transtorno. Por outro lado, fatores
ambientais e sociais não são considerados fatores causais, mas podem con-
tribuir para a persistência dos sintomas.

Autores que estudam os processos psicopatológicos, a neurobiologia e a
neuropsicologia do TDAH sugerem que a disfunção no córtex pré-frontal e
suas conexões com a circuitaria subcortical e com o córtex parietal possam
ser responsáveis pelo quadro clínico (Barkley, 1997, 2000; Szobot et al., 2001;
Vasconcelos, 2002 ). Tais danos levam a déficits na manutenção da atenção,
inibição, regulação da emoção, motivação, capacidade de organização e pla-
nejamento do comportamento futuro (Vasconcelos, 2002) e das funções exe-
cutivas (que capacitam o sujeito no desempenho de suas ações voluntárias,
autônomas e orientadas para metas específicas), incluindo memória de tra-
balho, planejamento, autorregulação de motivação e do limiar para ação di-
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rigida a um objetivo definido e internalização da fala (Barkley, 1997, 2000;
Strayhorn, 2002).

O TDAH tem sido considerado um dos maiores problemas clínicos e de
saúde pública, gerando grande impacto na sociedade pelo alto custo, estres-
se envolvido, dificuldades acadêmicas, problemas comportamentais e pela
baixa autoestima gerada nas crianças (Rotta et al., 2006).

A escola é a primeira instância fora do âmbito familiar que julga as po-
tencialidades e possibilidades das crianças, e também é o lugar onde se tor-
nam mais evidentes seus problemas atencionais e suas condutas disruptivas.
Esses sintomas geram problemas para os professores, em especial quando os
meios com que se conta são escassos ou quando se deve atender a classes que
sejam numerosas (Condemarín et al., 2006).

O professor tem como finalidade a aprendizagem do aluno. Assim, deve
se comprometer com o sucesso deste para que seus déficits sejam minorados
ou neutralizados (Pereira et al., 2004). Cabe aos professores a tarefa de ga-
rantir ao aluno uma formação que lhe propicie o acesso aos conhecimentos
socialmente acumulados e a aquisição dos comportamentos de autogoverno,
capacitando-o a atuar sob novas contingências e agir com sucesso em rela-
ção ao mundo em um tempo futuro. Dessa forma, os professores necessitam
de um vasto conjunto de conhecimentos científicos sobre o mundo físico e
social e sobre o comportamento humano, de modo a responder pelo ensino
de forma eficiente (Zanotto, 2004), entre eles o comportamento de crianças
com TDAH, de forma que, sabendo identificá-los e conhecer estratégias
para lidar com eles, possibilitaria a elas acesso ao conhecimento e ao desen-
volvimento pessoal.

Objetivo

O presente estudo pretendeu descrever como professores de ensino fun-
damental identificam e definem TDAH.
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Método

Participantes

Participaram 39 professores de Ensino Fundamental I de duas escolas
municipais de uma cidade de porte pequeno do interior do Estado de São
Paulo.

Escolas

Idades 1 2

20 a 29 10% 2 5% 1
30 a 39 40% 8 79% 15
40 a 49 35% 7 16% 3
Mais de 50 15% 3 0 0
Total 100% 20 100% 19

Tempo de profissão
1 a 10 anos 25% 5 37% 7
11 a 20 anos 55% 11 53% 10
21 a 30 anos 20% 4 10% 2
Total 100% 20 100% 19

Formação
Magistério (Ensino Médio) 90% 18 100% 19

Graduação 90% 18 79% 15
Pedagogia 50% 10 32% 6
Letras 20% 4 32% 6
Outros (Serviço Social,
Geografia, Educação
Física, Física e Biologia) 20% 4 15% 3

Cursos rápidos 40% 8 99% 19
PCN 15% 3 38% 13
Formação do leitor crítico 5% 1 0 0
Não especificado 20% 4 12% 6

Especialização 35% 7 47% 9
Psicopedagogia 25% 5 5% 1
Não especificado 10% 2 42% 8

Tabela 1. Caracterização dos professores

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:18204



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 205

A Tabela 1 descreve as idades, o tempo de profissão e a formação acadê-
mica dos participantes separados por escola. Dos 39 professores que partici-
param da pesquisa, vinte deles (51%) lecionam na Escola 1, e dezenove (49%),
na Escola 2. Em ambas as escolas, a prevalência e de professores com idade
entre 30 e 39 anos (40% na Escola 1 e 79% na Escola 2), sendo que os profes-
sores da Escola 2 são majoritariamente mais jovens. Com relação ao gênero,
apenas dois professores (5%) são do sexo masculino, sendo cada um de uma
escola, com idades entre 30 e 39 anos.

Com relação ao tempo de profissão, em ambas as escolas nota-se que mais
da metade dos professores (75% da Escola 1 e 63% da Escola 2) tem de 11 a
20 anos de experiência. Observa-se que os professores da Escola 2 se envol-
vem mais em cursos de formação continuada (99%) e de Especialização (47%).

Materiais

Inventário para Identificação de Sintomas de TDAH

O Inventário para Identificação de Sintomas de TDAH constou de duas
partes: na primeira, havia um espaço para os dados demográficos do profes-
sor e, na segunda, cinquenta afirmações, sendo trinta sobre sintomas de
TDA, TDH e TDAH e vinte de outras patologias, contendo espaço para a
anotação da resposta pelo professor (Anexo 1). Esse inventário foi elaborado
especialmente para essa pesquisa a partir dos comportamentos descritos no
DSM-IV (2002) e contou com a participação de um professor da disciplina
de Psicopatologia da Unesp-Bauru.

Protocolo para definição de TDAH

Nesse protocolo, elaborado também para esse estudo, depois do espaço
para o nome do professor e a data, era proposta a questão: O que é TDAH
para você?, seguida de linhas para a resposta.
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Local

A coleta de dados foi realizada nas dependências das duas escolas muni-
cipais que variou da sala dos professores à sala onde eram realizados os Ho-
rários de Trabalho Pedagógico Coletivos (HTPCs).

Procedimento para a aplicação dos instrumentos

Considerando que as escolas em questão eram municipais, foi solicitada
à Secretaria de Educação do município a permissão para a realização da pes-
quisa naquelas. A partir da obtenção da permissão, foi feito contato com os
diretores e coordenadores, que intermediaram a apresentação da pesquisa-
dora aos professores, que fez o convite para participar de uma reunião para a
divulgação do projeto. A partir do aceite, depois de dirimidas todas as dúvi-
das, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido, de acordo com a Resolução 196/96 do Conep.

Os professores foram convidados a responder ao Inventário para Iden-
tificação de Sintomas de TDAH e ao Protocolo para Definição de TDAH.
A aplicação dos dois instrumentos foi realizada em período de HTPC, em
cada escola, coletivamente, porém foi solicitado que respondessem ao ques-
tionário individualmente. A pesquisadora entregou todos os inventários e
leu em voz alta as informações necessárias para a aplicação do Inventário
para Identificação de Sintomas de TDAH, resolvendo as dúvidas, e, pos-
teriormente, solicitou que cada professor assinalasse os comportamentos
referentes ao TDAH e seus subtipos (TDAH predominantemente desa-
tento – TDA; TDAH predominantemente hiperativo-impulsivo – TDH
ou H; e TDAH combinado). Após o término do primeiro instrumento, a
pesquisadora entregou o Protocolo para Definição de TDAH, procedendo
às informações necessárias para o preenchimento deste, resolvendo as dú-
vidas apresentadas.

Procedimentos para a análise dos dados

A análise dos dados gerados pelo Inventário para Identificação de Sinto-
mas de TDAH foi feita a partir da contagem de acertos gerados pelas marca-
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ções feitas nos sintomas para TDA, TDH e TDAH e na ausência de marca-
ção para os sintomas de outras patologias, conforme mostra o Quadro 1.

Questões TDAH, seus subtipos e Número de questões
outras psicopatologias correspondentes

1, 5, 9, 15, 21, 22, 30,
31, 35 TDA 9

6, 10, 11, 16, 23, 33, 37,
38, 39 TDH 9

7, 13, 18, 24, 26, 27, 32,
41, 44, 45, 47, 50 TDAH 12

TOTAL 30

2, 3, 4, 8, 12, 14, 17,
19, 20, 25, 28, 29, 34, 36, Outras patologias 20
40, 42, 43, 46, 48, 49

TOTAL 20

Quadro 1. Questões referentes ao TDA, TDH e TDAH e outras patologias

As definições sobre TDAH geradas pelo protocolo foram listadas e or-
ganizadas em categorias. Posteriormente, foram quantificadas e analisadas.

Resultados

Os resultados do presente estudo descreverão quanto os professores do
Ensino Fundamental conhecem sobre os sintomas de TDAH, analisando os
resultados do Inventário para Identificação de Sintomas de TDAH, e como
definem TDAH, descrevendo os resultados obtidos a partir das respostas
dadas no Protocolo para Definição de TDAH.
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Resultados da aplicação do Inventário para Identificação de
Sintomas de TDAH

Para verificar se o professor conhece os sintomas do TDAH e diferencia
esse quadro de outras psicopatologias (exemplo: retardo mental, transtorno
de aprendizagem, transtorno de personalidade, dentre outros), foi aplicado
o Inventário para Identificação de Sintomas de TDAH.

Figura 1. Resultado dos professores no Inventário para Identificação de Sintomas de TDAH
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A Figura 1 apresenta os desempenhos dos professores no instrumento
divididos por escola. À esquerda, estão os resultados dos vinte (51%) profes-
sores da Escola 1 e, à direita, dos dezenove (49%) professores da Escola 2.

Observa-se que dos professores que lecionam na Escola 1, apenas um
professor (5%) acertou mais de 81% das questões, 50% deles acertaram de
71% a 80% das questões, 20% entre 61% a 70%, 10% deles, entre 51% a 60% e
15% acertaram de 41% a 50% das questões. Nenhum professor acertou me-
nos de 40% das questões.

Dos professores da Escola 2, 5% acertaram de 41% a 50%, 11% entre 51%
e 60%, 58% dos professores acertaram entre 61% e 70% das questões, 21%
deles, entre 71% a 80%, e apenas um professor (5%) acertou 88% das ques-
tões (Figura 2).
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Figura 2. Frequência relativa dos acertos no Inventário para Identificação de Sintomas de
TDAH por escola

A Figura 3 mostra o desempenho dos professores nas questões do Inven-
tário.

A análise das questões permitiu a identificação daquelas que os profes-
sores mais acertaram ou erraram. Os resultados mostraram que apenas 6%
dos professores acertaram a questão 27, “Apresenta percepção sensorial dimi-
nuída”, e 10%, a questão número 44, “Apresenta problemas de sono”. A maior
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parte dos professores assinalou a questão número 15 (76%), “É facilmente
distraído por estímulos alheios à tarefa” e não assinalou a questão 49 (74%),
“Apresenta comportamento recorrente de arrancar os cabelos, resultando em
perda capilar perceptível”.

Todavia, o desempenho foi diferente, considerando cada uma das esco-
las. Houve uma diferença grande entre as porcentagens de acertos para cada
uma das questões. O Anexo 7 mostra esses dados com detalhes.

A construção do Inventário permitia uma análise, em separado, para o
conjunto de questões referentes ao TDA, TDH, TDAH ou outras patologi-
as, conforme descrito no Método. Tal análise foi conduzida com o objetivo
de verificar o percentual de acertos dos professores de cada escola para cada
transtorno específico; assim como para o conjunto deles. A Tabela 2 mostra
esses dados.

Uma análise geral mostra que os professores, independentemente da es-
cola, conhecem mais os sintomas TDH e menos os de TDAH. Os professo-
res da Escola 1 (56% dos professores acertaram 81% ou mais) identificaram
melhor os sintomas de TDA que os da Escola 2 (23% na mesma condição),
que, por sua vez, identificaram melhor (65% dos professores da Escola 2
acertaram 70% ou mais) patologias que não são TDAH, TDH ou TDA do
que os professores da Escola 1 (50%).

Resultados da aplicação do Protocolo para Definição
de TDAH

No Protocolo para Definição de TDAH, foi solicitado que os professo-
res escrevessem o que entendiam por TDAH. As definições foram lidas, e
138 aspectos, identificados, que resultaram em seis categorias, as quais fo-
ram organizadas conforme descrição da Tabela 3, que contém, também, as
porcentagens relativas à frequência de cada uma delas.

 A categoria mais frequente se refere aos comportamentos que aconte-
cem em excesso ou falta, sendo que os primeiros foram os mais numerosos
(32% do total), como, por exemplo:
· “agitado, inquieto...” (Professores 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21,

24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36);
· “muito quieta” (Professores 26, 34).
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Frequência Frequência
No Categorias absoluta das relativa das

categorias categorias

1 Sem informação. 4 2%

2 Definições que se referem à inadequação do
comportamento da criança no geral, sem
descrevê-los, ressaltando sua inadequação com
relação à idade ou à situação. 11 8%

3 Definições que se referem às consequências,
para a criança, da presença do TDAH e seus
subtipos que impedem ou dificultam o
relacionamento social ou a aprendizagem. 33 24%

4 Definições que se referem aos comportamentos
observados que acontecem em excesso ou déficit. 48 35%

4a Especifica o excesso comportamental. 44 32%

4b Especifica o déficit comportamental. 4 3%

5 Definições que se referem aos comportamentos
relatados que são diretamente ligados à
aprendizagem (ou às atividades acadêmicas) que
impedem ou dificultam sua ocorrência. 33 24%

6 Definições que se referem aos comportamentos
emocionais. 10 7%

 Total 138 100%

Tabela 3. Categorias que indicam a definição de TDAH pelos professores

A segunda categoria mais frequente se refere às definições que indicam
consequências da presença do TDAH dificultando contato social ou impe-
dindo a aprendizagem (sem especificar o comportamento apresentado), como
nos exemplos a seguir:
· “prejudica o relacionamento social e irrita os colegas” (Professores 4, 8,

13, 17, 21, 29, 32, 35 e 36);
· “dificulta a realização de tarefas do dia a dia, de rotina” (Professores 8, 13,

14, 15, 17, 21 e 23).
A outra categoria, tão frequente quanto a anterior, refere-se aos relatos

que especificam comportamentos diretamente ligados às atividades acadê-
micas que impedem ou dificultam a aprendizagem, como, por exemplo:
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· “não presta atenção” (Professores 1, 2, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 28,
30 e 35);

· “dificuldade de concentração” (Professores: 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21,
24, 29, 31, 36, 37).

A Figura 4 mostra a distribuição das categorias analisadas.

Definições de TDAH no Pré-Teste

Inadequação do comportamento no geral

Consequências do TDAH para a criança

Comportamentos em excessos ou déficits

Comportamentos ligados a aprendizagem

Comportamentos emocionais

Não definiram

7%
2% 8%

24%
24%

35%

Figura 4. Categorias que definem TDAH, segundo relato dos professores

Uma análise comparando as definições feitas com as descrições presen-
tes no DSM IV mostrou que 77% dos professores responderam de forma
“parcialmente correta”, isto é, mencionaram, pelo menos, alguns dos sinto-
mas presentes no transtorno, 13% responderam incorretamente e 10% não
responderam.

Discussão

O presente estudo pretendeu analisar as concepções de professores do
Ensino Fundamental sobre TDAH. Ainda que as crianças estejam frequen-
tando precocemente a escola, participando da educação infantil, é no Ensino
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Fundamental que os sintomas de TDAH aparecem com clareza: o tempo
em sala de aula é maior, e comportamentos como permanecer sentado por
longo tempo e desenvolver um conjunto de atividades sistemáticas favore-
cem a percepção dos sintomas. Barkley (2002) ressalta a importância da in-
formação sobre TDAH para os professores evitando a confusão entre crian-
ças desobedientes e crianças com TDAH. Para ele, a conduta inadequada
do professor pode dificultar o sucesso acadêmico dessas crianças.

A aplicação do Inventário para Identificação de Sintomas de TDAH para
os professores de duas escolas de Ensino Fundamental de uma cidade pau-
lista de pequeno porte mostrou que os professores, no geral, sabem muito
pouco diferenciar os sintomas para TDAH. Considerando o desempenho
dos professores das duas escolas no Inventário, percebe-se um melhor de-
sempenho dos professores da Escola 1, pois 50% deles acertaram de 71% a
80% das questões. Já na Escola 2, a maioria dos professores (58%) acertou de
61% a 70% das questões do Inventário. Em ambas as escolas, apenas um
professor de cada (5%) acertou acima de 80%. Os resultados parecem indicar
que os professores da Escola 1 são mais informados e confundem menos o
TDAH com outras psicopatologias, porém, em ambas as escolas não houve
um número significativo de acertos que demonstre domínio em identificar e
diferenciar o TDAH.

A análise da quantidade de acertos por questão mostrou que não há um
conjunto expressivo de comportamentos sobre TDAH ou ainda sobre outras
patologias que os professores dominem. Variaram muito os acertos para cada
questão. Das questões, em apenas três delas os professores apresentaram
consenso.

Analisando em separado as questões referentes à TDA, TDH, TDAH e
outras patologias, observou-se que os professores acertaram mais sobre TDH
e menos sobre TDAH. Os da Escola 1 foram mais competentes que os pro-
fessores da Escola 2 ao identificar os sintomas de TDA, que identificaram
melhor “outras patologias”.

A análise das definições de TDAH foi feita para o conjunto dos profes-
sores (39) sem especificar as escolas. Observa-se que as definições se refe-
rem aos excessos comportamentais (exemplo: “agitado, inquieto...”), con-
sequências destes na aprendizagem ou em relacionamentos sociais (exemplo:
“prejudica o relacionamento social e irrita os colegas”) e comportamentos
diretamente relacionados com a aprendizagem (exemplo: “não presta aten-
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ção”). Nas definições, observou-se que, pelo menos parcialmente, a maioria
dos professores define o TDAH. Porém, ainda são definições incompletas,
que demonstram conhecimento da questão pautando-se pelo senso comum.

Nota-se neste estudo que os professores da Escola 2 são mais jovens e
participam mais de cursos rápidos (99%) e de especialização (47%) do que os
professores da Escola 1. Apesar de mostrarem-se mais ativos e empenhados
na busca de conhecimentos, os professores da Escola 2 mostraram piores
desempenhos em todos os instrumentos neste estudo.

Os autores ainda enfatizam que o TDAH permanece malcompreendido
e controverso nas informações do público em geral e das autoridades educa-
cionais. Para eles, a dificuldade começa na identificação e encaminhamento
adequado dos alunos com TDAH, principalmente porque o transtorno não
está descrito de maneira objetiva quanto à sua delimitação e ao uso de crité-
rios para se fazer o diagnóstico, influenciando os dados da prevalência (que
variam nos diferentes países: EUA, Nova Zelândia, Alemanha, Inglaterra.
Taiwan, Itália, dentre outros).

Jensen (2000), ao descrever os obstáculos que dificultam sua apropriada
identificação e a obtenção de dados cientificamente válidos sobre sua evolu-
ção, etiologia, prevalência e tratamento, questiona: será que o TDAH deve
ser conceitualizado como transtorno ou faz parte do extremo de um continuum
do desenvolvimento normal?

Condemarín et al. (2006) relataram que, ainda hoje, não há um consenso
entre profissionais que trabalham no campo da psicopatologia infantil a res-
peito da prevalência exata do TDAH na população, apesar de ser considera-
do um dos transtornos mais comuns da infância. A autora relata que os da-
dos variam segundo o investigador, o local, os critérios diagnósticos
empregados, as fontes de informação, bem como o conceito e definição de
TDAH. Segundo a autora, no Reino Unido, a incidência é inferior a 5%. Por
outro lado, nos Estados Unidos e Canadá, Szatmari et al. (1989) afirmaram
que o problema ocupa cerca de 30% das consultas de saúde infantil.

Apesar de existirem prevalências tão diferentes, em geral, há algum con-
senso de que a prevalência está próxima de 5% da população infantil, com
um predomínio de 3:1 (meninos para meninas), embora isso varie segundo a
idade e nível socioeconômico (Condemarín et al., 2006).

O ponto de partida, então, é informar, ensinar e orientar o professor so-
bre o que é TDAH, suas causas, diagnóstico, prevalência, enfim, tudo o que
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esclareça o professor sobre o assunto e, tão importante quanto, fornecer sub-
sídios, por meio de técnicas cognitivo-comportamentais, para que ele possa
atuar (fornecer ajuda, incentivo e apoio) com esse aluno que apresenta com-
portamentos inadequados e/ou dificuldades escolares.
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ANEXO 1
INVENTÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE

SINTOMAS DO TDAH
ROSSI, Liene Regina; RODRIGUES, Olga M. Piazentin Rolim; JUNIOR,
Amauri Gouveia.
Nome do Professor: ____________________________________________
Série que leciona: __________ Há quanto tempo nessa série: ____________
Escola: ______________________________________________________
Idade: ___________________Tempo de profissão: ___________________
Formação:
( ) Magistério
( ) Pedagogia
( ) Pós-Graduação
( ) Outros: Quais _____________________________________________
Tem cursos de formação continuada? Quais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Abaixo, há uma série de descrições de comportamentos frequentemente
apresentados pelos alunos na escola, dentre eles os comportamentos refe-
rentes a crianças que possuem o TDAH. Faça um “X” nos itens que
correspondem ao TDAH:

1. ( ) Não presta atenção em detalhes ou comete erros por omissões em
atividades escolares, de trabalho ou outras

2. ( ) Funcionamento intelectual significativamente inferior à média
3. ( ) As habilidades de escrita estão acentuadamente abaixo do nível es-

perado
4. ( ) Comprometimento qualitativo da interação social, da comunicação

e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades
5. ( ) Dificuldade para manter a atenção nas tarefas e atividades lúdicas
6. ( ) Abandona sua carteira em sala de aula ou outras situações nas quais

se espera que permaneça sentado
7. ( ) Falta de flexibilidade, é imprevisível
8. ( ) Fracasso em usar os sons da fala esperados para o estágio do desen-

volvimento
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9. ( ) Não segue instruções e não termina seus deveres escolares
10. ( ) Agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira
11. ( ) Fala em demasia
12. ( ) Comprometimento grave e persistente da interação social, inte-

resses e atividades
13. ( ) Difícil de agradar
14. ( ) Medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais

ou de desempenho, nas quais a criança é exposta a pessoas estranhas. A an-
siedade é expressa por choro, ataques de raiva, imobilidade ou afastamento
de situações

15. ( ) É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa
16. ( ) Age como se estivesse a “todo o vapor”
17. ( ) O desempenho em atividades diárias que exigem coordenação

motora está substancialmente abaixo do nível esperado, considerando a ida-
de cronológica e a inteligência medida do indivíduo

18. ( ) Não aprende com erros passados
19. ( ) Dificuldades de linguagem receptiva e expressiva que acabam

interferindo significativamente no rendimento escolar ou na comunica-
ção social

20. ( ) Rendimento em leitura está acentuadamente abaixo do nível es-
perado

21. ( ) Parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra
22. ( ) Dificuldade para organizar tarefas e atividades
23. ( ) Corre ou escala em demasia, em situações impróprias
24. ( ) Não tem noção de perigo
25. ( ) Comportamento motor repetitivo, não funcional e aparentemen-

te intencional, comportamento que interfere acentuadamente nas ativida-
des normais ou provoca lesão corporal autoinfligida que exige tratamento
médico

26. ( ) Fica aborrecida com atividades não estimulantes ou rotineiras
27. ( ) Apresenta percepção sensorial diminuída
28. ( ) Tiques motores e/ou vocais, isolados ou múltiplos (i.e, movi-

mentos ou vocalizações súbitas, rápidas, recorrentes, não rítmicas e este-
reotipadas)

29. ( ) Capacidade matemática está acentuadamente abaixo do nível
esperado
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30. ( ) Evita, demonstra ojeriza ou reluta em envolver-se em tarefas que
exijam esforço mental constante

31. ( ) Perde as coisas necessárias para tarefas ou atividades
32. ( ) Agressividade
33. ( ) Dificuldade para aguardar sua vez
34. ( ) Perturbação na fluência e no ritmo da fala: repetição de sons e

sílabas, repetições de palavras monossílabas completas, palavras truncadas,
dentre outras que acabam atrapalhando o rendimento escolar

35. ( ) Apresenta esquecimento em atividades diárias
36. ( ) Comportamentos incendiário e proposital em mais de uma oca-

sião. Tensão ou excitação afetiva antes do ato
37. ( ) Dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em ati-

vidades de lazer
38. ( ) Dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido com-

pletamente formuladas
39. ( ) Interrompe ou se intromete em assuntos alheios
40. ( ) Perturbação persistente da personalidade que envolve um acen-

tuado desvio do desenvolvimento normal
41. ( ) Dificuldade em terminar uma atividade ou trabalho
42. ( ) Déficits ou comprometimentos no funcionamento adaptativo

atual em pelo menos duas das seguintes áreas: comunicação, cuidados pes-
soais, vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos co-
munitários, independência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde
e segurança

43. ( ) Fracasso persistente para falar em situações sociais específicas (ex.
na escola), apesar de falar em outras situações

44. ( ) Apresenta problemas de sono
45. ( ) Frustra-se com facilidade
46. ( ) Perturbação da linguagem expressiva que pode manifestar-se

por sintomas que incluem um vocabulário acentuadamente limitado, er-
ros nos tempos verbais ou dificuldades com a evocação de palavras ou com
a produção de frases de extensão ou complexidade próprias do estágio
evolutivo

47. ( ) Não reconhece os limites dos outros
48. ( ) Fracasso recorrente em resistir a impulsos de furtar objetos des-

necessários para o uso pessoal ou destituídos de valor monetário
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49. ( ) Apresenta comportamento recorrente de arrancar os cabelos, re-
sultando em perda capilar perceptível

50. ( ) Dificuldade de relacionamento com colegas e nos estudos
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