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RESUMO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção – Hiperatividade (TDA-H) é um 

distúrbio comportamental com componente neurobiológico, caracterizado por 

sintomas de desatenção, impulsividade e, freqüentemente, hiperatividade que 

interferem significativamente na vida e no desenvolvimento normal do sujeito, 

notadamente no seu relacionamento interpessoal, o que a faz associar-se a 

várias comorbidades. É o distúrbio mais freqüentemente diagnosticado na 

infância e estima-se que, aproximadamente, 5% (cinco por cento) da população 

em idade escolar seja acometida por este transtorno, que pode acompanhar o 

individuo por toda a sua vida. É unânime o convencimento de que o diagnóstico 

adequado, ainda na infância, é de extrema importância para garantir uma 

melhor qualidade de vida à criança na sua fase adulta. Existem múltiplas 

possibilidades psicoterapêuticas que auxiliam na identificação do transtorno e 

no estabelecimento e reforço de algumas estratégias de comportamento que o 

ajudarão a compensar as características do transtorno e das comorbidades. A 

Psicomotricidade tem se apresentado como uma opção eficiente para isto, pois 

atua no desenvolvimento motor, afetivo e psicológico do indivíduo, aprimorando 

suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento 

psicomotor.  
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada destina-se a investigar as principais 

características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e verificar 

as possíveis formas de atuação da Psicomotricidade no auxílio ao tratamento e 

diagnóstico deste transtorno. 

 

O presente trabalho estará restrito à revisão literária voltada para a 

investigação das principais características do TDAH e das contribuições da 

Psicomotricidade neste campo em publicações sobre o assunto e em 

documentos impressos e virtuais, tais como livros, artigos e teses.  

 

Alguns dos principais autores e livros consultados foram 

ROHDEMATTOS - Princípios e Práticas em TDAH, ROHDE, & BENCZIK, 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade: O que é? Como ajudar?, A. B. 

SILVA - Mentes Inquietas, A. TOPCZEWSKI.  - Hiperatividade, Como Lidar?, A. 

DE MEUER e L. STAES – Psicomotricidade: Educação e reeducação e B. 

AUCOUTURIER. O Método Aucouturier. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é um tema que 

atualmente tem sido bastante discutido e explorado por diversos meios de 

comunicação. O fato de suas principais características serem, muitas das 

vezes, observadas em indivíduos que não possuem o transtorno é uma das 

razões para a grande quantidade de dúvidas e equívocos entre familiares e 

professores quanto à existência do TDAH em uma criança. 

 

Diversos sintomas do transtorno tais como desorganização, inquietação 

e distração, são facilmente encontrados em grande parte da população - só 

que em graus mais leves. Por isto, muitas crianças são rotuladas como 

preguiçosas, ‘burras’, malcriadas ou teimosas quando, na verdade, seus 

comportamentos são determinados pela presença do TDAH.  

 

Não é raro encontrar pais e educadores que, baseados em informações 

superficiais, ‘diagnosticam’ crianças como possuidoras do Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade sem procurar auxílio especializado. Uma das 

possíveis conseqüências para este fato é que, por falta de recursos adequados 

para lidar com determinados comportamentos apresentados por esta criança, 

muitas vezes passam a encará-la de forma preconceituosa, marginalizando-a. 

 

Diversos estudos sobre este assunto declaram que as pessoas com 

TDAH sofrem angústias causadas pela sensação de incapacidade, 

inadequação e culpa. Muitas de suas crenças a respeito de si são negativas. 

 

O trecho abaixo, colhido da obra “Mentes Inquietas” da autora Ana 

Beatriz B. Silva (2003, p. 42), retrata este sentimento de desesperança 

apresentado por muitos indivíduos que possuem este transtorno. Trata-se do 

depoimento de Sílvia, 40 anos: 

 

“Por ter dificuldade de me concentrar e em ser 

organizada, minhas tarefas escolares também foram 
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deveras prejudicadas. À medida que  eu crescia e, 

conseqüentemente, também meus afazeres e 

responsabilidades, mais difícil se tornava conciliar 

tudo. Isso me causava grande vergonha. Sentia-me 

incapaz e não queria que os outros percebessem. A 

única saída que encontrei na época foi diminuir 

minhas ambições.”1 

 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que possuem 

TDAH e o fato de existirem diversas fontes de informação a respeito desta 

patologia, fica evidenciado um problema: mesmo com todas as discussões 

referentes ao assunto, os resultados de diagnósticos ainda são pouco 

observados, o que leva o indivíduo a chegar à fase adulta sem nenhum tipo de 

tratamento adequado.   

 

Durante o percurso como acadêmica no curso de pedagogia, a autora 

teve a oportunidade de estagiar em escolas onde estudavam crianças agitadas 

e hiperativas. A dificuldade dos professores e dos pais para distinguir os 

comportamentos dessas crianças bem como de compreendê-las e, 

principalmente, de promover sua qualidade de vida eram nítidas e 

preocupantes.   

 

Por se tratar de um transtorno complexo e que pode ser facilmente 

confundido com outros distúrbios, é comum haver falta de clareza a respeito da 

identificação do transtorno na criança, por isso este estudo defende a 

importância de se conhecer de modo mais detalhado seus principais aspectos. 

Além disso, a presente pesquisa objetiva analisar as contribuições da 

Psicomotricidade no diagnóstico e tratamento do TDAH em crianças de 05 a 07 

anos de idade, considerando as observações colhidas durante o trabalho como 

educadora em escolas particulares do Rio de Janeiro.  

 

                                            
1 SILVA, 2003, pág. 42. 
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O interesse de desenvolver este trabalho monográfico encontra sua 

flama na vontade de aprofundar o estudo sobre as contribuições da 

Psicomotricidade no diagnóstico e tratamento do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade acreditando que, desta forma, o acesso às 

possibilidades de melhor ajustamento na vida social, profissional e familiar do 

indivíduo acometido pelo transtorno será acrescido e facilitado. Para isto, será 

utilizada a revisão bibliográfica de autores que abordam este tema. 

 

No Primeiro Capítulo deste trabalho serão discutidos a etiologia do 

transtorno, suas principais características, a prevalência, os critérios 

diagnósticos dispostos no DSM-IV e no CID – 10 e as comorbidades. No 

Segundo, os principais aspectos da Psicomotricidade e seus elementos 

básicos: Esquema Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial e Orientação 

Temporal e no Terceiro, a Psicomotricidade aplicada ao TDAH através do 

tratamento, medicação, psicoterapia e orientações aos pais e professores.  

 

Por fim, serão debatidas questões analisadas ao longo do trabalho 

apontando para a importância de desmistificar crenças a respeito do transtorno, 

para assim conduzir o indivíduo ao conhecimento de si, das razões que 

motivam seus comportamentos e, especialmente, da Psicomotricidade como 

alternativa disponível para sua adaptação de modo a resgatar a esperança de 

alcançar sucesso nas diferentes áreas de sua vida, garantindo um modo mais 

saudável e prazeroso de viver. 
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CAPÍTULO I 

O Que é TDAH? 

 

     
 O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é encontrado na 

infância com muita freqüência. Estima-se que 5% da população em idade 

escolar possuem este distúrbio que, em muitos casos, acompanha a vida do 

sujeito até a idade adulta.   

 

 Mesmo com os inúmeros progressos científicos que o caracterizam 

como um transtorno bem definido, este tema ainda suscita discussões.  

 

 Segundo a ABDA – Associação Brasileira de Déficit de Atenção2 , o 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e freqüentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 

desatenção, inquietude e impulsividade que interferem significativamente na 

vida e no desenvolvimento normal da criança ou do adulto. 

 

As características do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

foram descritas pela primeira vez pelo médico inglês George Still em 1902. O 

pediatra realizou um estudo com uma série de pacientes e o apresentou a 

Royal College Britânico de medicina. Contudo, algumas literaturas revelam 

descrições de comportamentos em crianças bastante semelhantes aos padrões 

observados atualmente com datas bem anteriores a esta. 

 

Depois do estudo desenvolvido por George Still, outros foram realizados 

e, a partir disto, descobriu-se variados aspectos do TDA/H, como por exemplo, 

a participação da genética e o conhecimento de áreas do cérebro que estão 

envolvidas, a influência de determinadas substâncias químicas no curso do 

transtorno, as formas de tratamento mais eficazes e a importância de 

                                            
2 www.tdah.org.br – Visitado em 03/10/11 

http://www.tdah.org.br/
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proporcionar acesso pela sociedade às informações adequadas e consistentes 

sobre o assunto3. 

 

1.1 Características do Transtorno 

 

De acordo com o DSM – IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais), a tríade que caracteriza o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é composta por desatenção, hiperatividade e 

impulsividade. De um modo geral, as crianças são mais facilmente 

diagnosticadas nas clínicas por apresentarem esses sintomas de modo mais 

claro e perceptível, contudo, vale lembrar que no adulto estes sintomas 

também aparecem, só que de modo mais sutil, mas ainda assim, gerando 

prejuízos à vida do sujeito (DSM – IV). 

 

 É fundamental ressaltar aqui que quando a desatenção, a hiperatividade 

e a impulsividade aparecem isoladamente pode ser por causa de outros fatores 

desencadeantes, por exemplo, desestruturação familiar, sistemas educacionais 

inadequados, ou até mesmo devido à presença de outros transtornos que 

podem ser encontrados na infância ou na adolescência. Por isso se faz 

necessário para a realização do diagnóstico de TDAH, a contextualização dos 

sintomas na história de vida do indivíduo.  

 

Existem algumas pistas que podem ser utilizadas para detectar a 

presença do transtorno. São algumas delas: a duração e intensidade dos 

sintomas de desatenção e/ou hiperatividade e/ou impulsividade e o histórico do 

indivíduo com a presença de sintomas ou, pelo menos, um período de tempo 

considerável com a presença intensa de sintomas. 

 

 De acordo com o CID-10 (Código Internacional de Doenças), há também 

a possibilidade destes sintomas aparecerem em intensidade menor em 

crianças que a princípio não possuem TDAH. Por isso, é importante para o 

                                            
3 www.tdahecomorbidades.com.br – Visitado em 03/10/11 

http://www.tdahecomorbidades.com.br/
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diagnóstico que haja a ocorrência freqüente de pelo menos seis dos sintomas 

da impulsividade, hiperatividade e/ou desatenção apresentados pelas 

características diagnósticas explícitas neste Código. 

  

• Características de hiperatividade (DSM – IV) 

  

 A hiperatividade é caracterizada pela presença constante de 

comportamentos como: movimentação de mãos e/ou pés, inquietação ao 

sentar-se na cadeira, corrida ou escalada em demasia e em situações 

inapropriadas, dificuldade de envolver-se em atividades ainda que prazerosas, 

mas que exijam silêncio, agitação freqüente como se estivesse “a mil por hora”. 

Além disso os indivíduos com TDAH costumam falar bastante. 

 

• Características de impulsividade (DSM – IV) 

 

 Os sintomas de impulsividade em um indivíduo com Transtorno de 

Déficit de Atenção são: o hábito de freqüentemente dar respostas antecipadas, 

muitas vezes, inclusive, antes da pergunta ter sido concluída, dificuldade para 

esperar sua vez, e constante interrupção ou interferência em assuntos alheios. 

 

• Características de desatenção (DSM – IV) 

 

 A desatenção pode ser identificada através dos seguintes sintomas: 

dificuldade de prestar atenção a detalhes, erros cometidos por descuidos em 

atividades escolares e profissionais, dificuldade de manter a atenção durante 

longo tempo, mesmo em tarefas ou atividades lúdicas, dificuldade para lidar 

com instruções, seja em situações escolares, domésticas ou profissionais, 

dificuldade de organização, resistência a tarefas que exigem esforço mental 

prolongado, perda freqüente de objetos importantes, fácil distração frente à 

estímulos alheios como buzinas de carro, esquecimentos durante atividades 

diárias. 

 

1.2  – A Prevalência: 
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O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade não tem seu 

diagnóstico facilmente realizado apesar de todos os esforços e discussões a 

respeito desse tema. O fato de ainda haver informações pouco objetivas 

veiculadas sobre as características do TDAH costuma gerar alguns equívocos 

por parte da população. Contudo, ao longo desses anos, grandes avanços nas 

pesquisas sobre este transtorno foram conquistados, e isso tem permitido criar 

um quadro clínico com melhor definição.  

 

De acordo com o DSM-IV este transtorno atinge de 3% a 5% das 

crianças em idade escolar podendo também ser observado em adolescentes e 

adultos, pois este transtorno costuma acompanhar o indivíduo ao longo de toda 

a sua vida. No Brasil, uma pesquisa foi realizada por Rohde (1999) que se 

utilizou dos mesmos critérios diagnósticos em 1.013 (um mil e treze) 

adolescentes entre 12 e 14 anos de idade. O resultado foi a prevalência de 

5,8% e, de acordo com este mesmo estudo, é um resultado bastante 

semelhante ao encontrado em outras culturas (ROHDE, 2003, p. 22). 

 

Em relação à prevalência sexual, as amostras recolhidas em diversas 

pesquisas apontaram para uma média de nove meninos para uma menina 

acometidos pelo transtorno. Brown e colaboradores (2001) indicaram que a 

proporção é bastante significativa: cerca de 9,2% das pessoas do sexo 

masculino possuem TDAH, enquanto no sexo oposto, a taxa é de 3% 

(BROWN, 2001 apud ROHDE, 2003). 

 

Gaião (2001) realizou uma pesquisa no Brasil para avaliar, de acordo 

com o CID – 10, a prevalência da sintomatologia hipercinética em meninos e 

meninas entre 07 e 14 anos. A conclusão foi a incidência de 3,7% para a 

presença dos sintomas e a proporção entre meninos e meninas foi de 1,7:1. 

Esta mesma autora investigou o transtorno em adultos brasileiros e notou uma 

tolerância maior nesta fase em relação aos sintomas de hiperatividade (GAIÃO, 

2001 apud ROHDE, 2003). 
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Já em relação à idade, segundo Rohde, existe um maior número de 

pesquisas em indivíduos em idade entre 07 e 14 anos, muito provavelmente 

pela maior facilidade para a identificação dos sintomas. Na fase adulta o 

estabelecimento de um diagnóstico é mais difícil considerando as 

comorbidades que geralmente são mais rapidamente identificadas, camuflando 

os sintomas do TDAH, além da dificuldade em decorrência das adaptações que 

o próprio indivíduo estabelece para lidar com as características do transtorno 

(ROHDE, 2003, p. 26).  

 

Contudo, parte significativa das pesquisas realizadas concluiu que o 

TDAH permanece até a fase adulta desfazendo, assim, a idéia que até há 

pouco tempo existia de que os sintomas poderiam desaparecer com o avanço 

da idade do indivíduo. 

 

1.3 – Critérios Diagnósticos: 

 

De acordo com o disposto no DSM–IV, o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade possui um elenco de critérios diagnósticos utilizados 

em seu processo de avaliação. Estes critérios servem de parâmetro para a 

identificação do transtorno e também para esclarecer possíveis dúvidas a 

respeito de suas características evitando, assim, eventuais equívocos. 

 

Ainda de acordo com este Código a principal característica do TDAH, 

como mencionado anteriormente, é um padrão freqüente de impulsividade, 

desatenção e/ou hiperatividade mais persistente do que o que pode ser 

observado comumente em indivíduos em mesmo nível de desenvolvimento. 

Este, portanto, é um dos principais critérios diagnósticos na avaliação do 

transtorno. Tais características descritas no Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais serão exploradas a seguir. 

 

Para avaliar os prejuízos do transtorno, antes é preciso atentar para 

alguns fatores. Um deles diz respeito à idade na qual se observam os 

sintomas. Eles devem ocorrer antes dos sete anos de idade. Contudo, uma 
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significativa parte dos indivíduos só é diagnosticada mais tarde, após a 

persistência dos sintomas. 

 

Os prejuízos causados por estes sintomas na vida do indivíduo devem 

estar presentes em pelo menos dois ou mais contextos da vida do paciente 

como, por exemplo, em casa e no ambiente de trabalho. Além disso, as 

evidências de interferências na vida social, acadêmica ou ocupacional do 

sujeito devem ser facilmente notadas. 

 

Os indivíduos com este transtorno costumam ter dificuldade de atenção 

nos detalhes e por isso, podem cometer falhas por falta de cuidado durante a 

realização de tarefas. Como resultados, geralmente, apresentam trabalhos 

desenvolvidos de forma confusa e desorganizada. Além disso, pela dificuldade 

de manter a concentração durante muito tempo, simplesmente não conseguem 

concluir tarefas mais complexas que exijam um tempo mais prolongado de sua 

atenção. 

 

A pessoa com TDAH quase sempre aparenta estar com a mente em 

outro foco e também parece não prestar atenção no que lhe é dito. Outra 

característica comum em indivíduos com este transtorno são as freqüentes 

mudanças de uma tarefa para outra. Em ambientes escolares ou profissionais, 

possuem dificuldade para atender solicitações, especialmente as que envolvam 

prazos ou mesmo instruções. Contudo, este sintoma deve ser considerado 

apenas se decorrer da falta de atenção e não por outros variados motivos. 

 

Mais um traço forte que pode ser observado neste transtorno é a 

desorganização. Porém, ela deve ser considerada somente se sua motivação 

estiver diretamente relacionada a uma das principais características do TDAH. 

 

Em situações sociais a desatenção pode aparecer durante constantes 

mudanças de assunto durante uma conversa, à distração enquanto tenta ouvir 

o que outras pessoas dizem ou ainda falta de atenção às regras - sejam estas 

em jogos lúdicos ou em outras atividades. 
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Já a hiperatividade pode ser evidenciada nos comportamentos inquietos 

e por vezes até mesmo inapropriados. É importante ressaltar que a 

hiperatividade pode ocorrer de diferentes formas de acordo com a idade e nível 

de desenvolvimento do indivíduo. Outro fator que vale ressaltar é o diagnóstico 

em crianças muito pequenas, já que estas costumam ter comportamentos 

próprios da sua fase e que podem ser confundidos com sintomas de 

hiperatividade. 

 

• Características Associadas4 

 

O aparecimento de transtornos associados poderá variar de acordo com 

a idade e estágio de desenvolvimento do indivíduo. As características mais 

comuns nesses casos são a baixa tolerância à frustração, acessos de raiva, 

teimosia, insistência demasiada e constante para que suas solicitações sejam 

atendidas, instabilidade do humor, disforia e baixa auto-estima. 

 

Por falta de informação adequada comumente se vê indivíduos com o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade sofrendo em conflitos 

familiares. Seus comportamentos muitas vezes são interpretados de forma 

equivocada e os sintomas do transtorno acabam sendo vistos como sinais de 

preguiça, irresponsabilidade ou mesmo como rebeldia. 

 

Como resultado disso é freqüente a observação de relacionamentos 

familiares caracterizados por ressentimentos e hostilidade, especialmente 

tendo em vista a variabilidade das manifestações dos sintomas no indivíduo 

com TDAH, o que leva seus familiares a acreditarem que os sintomas são 

provocados e não involuntários. 

 

1.4  – As Comorbidades: 

 

Quando há dois ou mais transtornos em um indivíduo, utiliza-se o termo 

‘comorbidade’. No caso do TDAH em especial as comorbidades devem ser 

                                            
4 http://www.tdah.net.br/dsm.html - Visitado em 03/10/11 

http://www.tdah.net.br/dsm.html
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avaliadas com bastante critério levando-se em consideração que em vários 

casos o diagnóstico é prejudicado em decorrência do desenvolvimento de 

características de outros transtornos. 

 

Neste item serão discutidos alguns transtornos que aparecem com mais 

freqüência em indivíduos que possuem TDAH. É importante ressaltar que 

quando a comorbidade é detectada este segundo diagnóstico deve ter 

tratamento específico. 

 

O Transtorno Desafiador Opositor (TDO) é um dos casos comórbidos no 

TDAH mais descrito pelas pesquisas concernentes a esse assunto. Suas 

características clínicas são: comportamentos desafiadores, opositivos e 

implicantes direcionados a figuras que representem autoridade, além de um 

humor irritável. Suas ações não chegam a violações graves de regras como é o 

caso do Transtorno de Conduta. Em resposta a isso é comum este indivíduo 

receber críticas e punições provocando baixa auto-estima (ROHDE, 2003, pág. 

86). 

 

Grande parte dos estudos sobre a prevalência do Transtorno Desafiador 

Opositor em indivíduos com TDAH aponta para níveis de 35% a 65% de 

ocorrência, independentemente de haver em concomitância o Transtorno de 

Conduta. Estes estudos também indicaram uma taxa expressivamente maior 

da comorbidade no sexo masculino (ROHDE, 2003, pág. 86). 

 

Como já dito anteriormente, o Transtorno de Conduta também aparece 

com freqüência associado ao TDAH. Este transtorno se caracteriza por 

comportamentos que, de modo geral, desrespeitam os direitos do outro. A 

diferença entre este e o Transtorno Desafiador Opositor está na presença de 

violações graves como assaltos, destruições de propriedades, crueldade com 

animais, etc. Como conseqüência, esses indivíduos possuem seus 

relacionamentos familiares, afetivos e escolares bastante prejudicados. 

(ROHDE, 2003, pág. 89). 

 

 



  19  

Estima-se que dos indivíduos que possuem TDAH em média 20% a 50% 

apresentam também o Transtorno de Conduta. De acordo com os estudos 

realizados por Souza (2001) esta prevalência aumenta com a idade (SOUZA, 

2001 apud ROHDE, 2003). 

 

Já em relação ao sexo, assim como nos casos de TDAH com TDO, 

verificou-se maior número de indivíduos do sexo masculino com TDAH e 

Transtorno de Conduta associados. Cerca de 20% de meninos para apenas 

6% de meninas apresentam esta comorbidade (BIEDERMAN e cols., 2001 

apud ROHDE, 2003). 

 

A depressão, quando aparece junto com o TDAH, tende a comprometer 

o desenvolvimento e a adaptação da criança. Ela se manifesta através do 

humor triste, da perda de estímulos para praticar atividades que antes eram 

fontes de prazer, da falta ou excesso de apetite e sono, fácil cansaço, 

alterações no comportamento, como isolamento social e, em alguns casos, 

idéias de suicídio. 

 

A princípio os estudiosos acreditavam que as causas dessa 

comorbidade estariam nas dificuldades enfrentadas por um indivíduo com 

TDAH e na baixa auto-estima resultante disto. Contudo, estudos mais recentes 

de Biederman (1998), verificaram um curso independente dos dois transtornos 

ao longo da vida do indivíduo certificando assim que, apesar do TDAH se 

apresentar como um fator de risco para o surgimento da depressão, a 

comorbidade é válida e merece cuidado clínico adequado (BIEDERMAN, 1998 

apud ROHDE, 2003). 

 

Uma das polêmicas geradas sobre o TDAH está na sua comorbidade 

com o Transtorno Bipolar. Isto se deve à raridade com que aparece um quadro 

clínico de mania em criança ou mesmo adolescente e aos sintomas que muitas 

vezes confundem o diagnóstico de TDAH, Transtornos de Humor, Transtorno 

Desafiador Opositor e Transtorno de Conduta. (ROHDE, 2003, pág. 95). 
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A prevalência de transtornos ansiosos em crianças com TDAH, de 

acordo com pesquisas realizadas por Biederman e colaboradores (1991 e 

1999), chega à média de 30% a 40% dos casos. De todos os estudos 

desenvolvidos a esse respeito, nenhum aponta para alguma relação entre o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e um determinado transtorno 

de ansiedade específico. Contudo, é mais comum pacientes com TDAH 

apresentarem comorbidade com o TAG (Transtorno de Ansiedade 

Generalizada) e com o Transtorno de Ansiedade de Separação (BIEDERMAN, 

1991 e 1999 apud ROHDE, 2003). 

 

Por fim, existem ainda os transtornos na linguagem, muito comuns em 

indivíduos com TDAH. A maior incidência refere-se à competência 

comunicativa, que resulta em dificuldades no desempenho escolar e de 

relacionamentos. Uma das possíveis razões para esta comorbidade seria a 

falta de atenção, neste caso, necessária para um desenvolvimento lingüístico 

adequado. (ROHDE, 2003, pág. 118). 
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CAPÍTULO II 

Psicomotricidade 

 

 De acordo com o autor Francisco Rosa Neto, “a motricidade é a 

interação de diversas funções motoras: perceptivomotora, neuromotora, 

psicomotora, neuropsicomotora, etc.” (NETO, 2002, p. 12). 

 

Com base no estudo deste autor, é possível concluir que a 

Psicomotricidade encontra seu foco na relação existente entre a expressão 

corporal, a mente e a afetividade. Esta abordagem busca promover o 

desenvolvimento intelectual, emocional e motor do indivíduo, proporcionando o 

desenvolvimento de sua formação no âmbito global. Além disso, a 

psicomotricidade colabora nas funções que interferem na personalidade e, 

também, na percepção do tempo e do espaço à sua volta. 

 

2.1 Elementos Básicos 

 

 A aprendizagem psicomotora possui elementos básicos que 

fundamentam o desenvolvimento motor, intelectual e emocional. Veremos a 

seguir, quatro destes principais elementos de acordo com a visão do autor 

Francisco Rosa Neto em seu livro “Manual de Avaliação Motora”. 

 

2.1.1 Esquema Corporal 

 

É um elemento básico que proporciona a representação que a criança 

possui de seu próprio corpo. É fundamental para a formação de sua 

personalidade.  

 

É a partir do Esquema Corporal que o individuo se reconhece e passa a 

perceber o mundo que o cerca. Esta etapa está intimamente ligada à formação 

da auto-estima. A consciência progressiva de seu corpo aumentará seu 

potencial de interação com o mundo. 
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O domínio do próprio corpo é essencial para que a criança possa utilizá-

lo de maneira integral e consciente.   

 

2.1.2 Lateralidade 

 

O domínio da Lateralidade trata-se da definição do lado direito e 

esquerdo pela criança. Esta definição dará a ela a noção de qual dos dois 

lados é o mais forte e ágil em seu corpo. Após esta descoberta, o indivíduo 

desenvolve também, aspectos cognitivos, como coordenação motora ampla, 

fina e estruturação espacial. 

 

2.1.3 Estruturação Espacial 

 

A Estruturação Espacial é o que possibilita à criança, o aumento das 

possibilidades motoras, de ação e expressão no ambiente onde se encontram. 

Esta consciência dá à criança a noção de orientação no meio ambiente em 

relação às coisas e pessoas que a cercam. Além disso, ela entende seu 

potencial para interagir neste meio com consciência. 

 

A todo o momento o indivíduo precisa situar-se, situar objetos e se 

organizar em função do espaço que dispõe. Por isso a Estruturação Espacial é 

tão importante no processo de desenvolvimento humano.   

 

2.1.4 Orientação Temporal 

 

Através da Orientação Temporal o individuo consegue situar-se a partir 

dos acontecimentos. Este elemento capacita à percepção de ordem dos 

acontecimentos, noções de tempo curto ou longo, noções de ritmo, cadência, 

ciclos, etc. 

 

A Orientação temporal obedece algumas etapas, a saber: ordem e 

sucessão, duração de intervalos, renovação cíclica de certos períodos, ritmo;  
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Este elemento é substancialmente abstrato e, por isso, mais difícil de ser 

entendido pelas crianças. Isto faz com que elas vivam uma série de atividades 

sem a percepção correta da ordem em que os fatos aconteceram ou mesmo 

quanto tempo duraram. Apenas com o tempo, elas começam a adquirir uma 

percepção mais apurada e consegue estruturar histórias respeitando sua 

ordem cronológica.  

 

Vale mencionar a importância da Orientação temporal no 

desenvolvimento emocional e cognitivo do individuo, na medida em que suas 

etapas vão se estruturando. 
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CAPÍTULO III 

A Psicomotricidade Aplicada ao TDAH 

 

A autora Ana Beatriz Silva em seu livro “Mentes Inquietas” (SILVA, 2003) 

diz que as formas de tratamento do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade devem tomar como parâmetro basicamente dois 

aspectos: (a) o desconforto individual e (b) social que os sintomas do 

transtorno provocam ao paciente e ao meio no qual ele vive. Isto porque cada 

pessoa que possui o TDAH irá reagir às suas características de modo 

particular.  

 

Os comportamentos que causam danos para alguns podem não 

significar prejuízo para outros e isto deve ser avaliado durante a escolha das 

estratégias mais adequadas ao caso em questão. 

 

Tendo isso em vista, é de grande importância considerar a singularidade 

de cada pessoa que apresenta o transtorno e a maneira como os sintomas se 

manifesta. O fato de existirem padrões de comportamentos de mesma natureza 

entre os indivíduos que possuem TDAH, não significa propriamente modos de 

atuação semelhantes; ao contrário, as formas do sujeito lidar com este 

transtorno serão únicas e isto fornecerá pistas ao profissional quanto ao modo 

de tratamento mais indicado. 

 

3.1 – O Tratamento 

 

De acordo com a autora Ana Beatriz no livro “Mentes Inquietas” (SILVA, 

2003), de modo geral, os processos de tratamento do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade incluem três importantes etapas: a psicoeducação, o 

tratamento farmacológico e a psicoterapia.  

 

É imprescindível que o indivíduo que possui o TDAH recorra a 

profissionais que conheçam profundamente os principais aspectos do 
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transtorno, já que isto facilitará a interação entre os dois e transformará o 

ambiente terapêutico em um espaço mais simples, confiável e proveitoso. 

 

3.2 – Psicoeducação 

 

A psicoeducação é de extrema relevância para todos os transtornos 

psíquicos e em relação ao TDAH isto não é diferente e esta costuma ser uma 

das primeiras etapas durante o tratamento. Quanto mais conhecimento sobre o 

assunto maior é a possibilidade de o indivíduo compreender os seus sintomas. 

Como conseqüência, normalmente, os pacientes sentem-se encorajados para 

o enfrentamento de seu problema e aliviados em relação à culpa em 

decorrência dos comportamentos mal vistos e mal interpretados pelas pessoas 

à sua volta. 

 

A psicoeducação exige uma postura ativa do paciente e pode ser 

realizada através do acesso a informações fidedignas que podem ser colhidas 

em estudos, debates, trocas de idéias e experiências; além do conhecimento 

de outros fatores que podem colaborar na atenuação dos sintomas como 

alimentação adequada, prática de esportes, etc. 

 

Faz parte do tratamento, ampliar o acesso aos conhecimentos 

concernentes a este tema também aos familiares, amigos, professores, colegas 

de trabalho e cônjuges do paciente. Isto facilitará a compreensão de como os 

sintomas desse transtorno atingem não só a vida deste indivíduo, mas das 

pessoas com as quais convivem, propiciando maior tolerância e harmonia entre 

seus relacionamentos. 

 

3.3 – Medicação 

 

A terapia medicamentosa é considerada por alguns profissionais como o 

elemento central do tratamento do TDAH, contudo, esta forma de tratamento, 

de maneira alguma, exclui a necessidade da psicoeducação e do 

acompanhamento psicológico. 
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É primordial ressaltar o fato de que todo uso de medicamento deve ser 

acompanhado e orientado por um profissional especializado, com quem o 

paciente poderá esclarecer suas questões e adquirir informações precisas 

sobre as reações que esses medicamentos lhe provocam evitando, assim, o 

uso e interrupção indevidos. 

 

Para que o medicamento seja utilizado de maneira a contribuir para a 

obtenção dos resultados ao longo do tratamento é essencial que estejam bem 

definidos os sintomas e suas manifestações e, principalmente, quais deles 

geram maior desconforto no paciente - levando em consideração que este 

transtorno costuma apresentar-se de formas diversas além de, muitas vezes, 

estarem associados a outros transtornos. 

 

Os medicamentos mais usados em casos de pacientes com o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade são os estimulantes, os 

antidepressivos e os acessórios. Muitas vezes, utiliza-se a combinação para 

alcançar resultados mais adequados ao caso. 

 

A princípio pode parecer incompatível o uso de estimulantes em 

indivíduos hiperativos, entretanto, as evidências apontam para resultados 

significativos onde há o aumento da concentração e a diminuição da 

impulsividade e da hiperatividade em pessoas com TDAH. 

 

3.4 – Psicoterapia 

 

As características do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

causam em muitos pacientes prejuízos na interação social do indivíduo 

deixando conseqüências que se estendem por toda a vida. A importância da 

psicoterapia no tratamento do TDAH está na possibilidade de auxiliar o 

paciente na superação dessas marcas deixadas por experiências significativas 

e que geram sofrimento e angústia. 
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Estes padrões de comportamentos que dificultam as relações do 

possuidor de TDAH incluem, como já visto anteriormente, aspectos biológicos, 

logo, além das questões de origem emocional como a baixa auto-estima, o 

paciente também apresenta problemas práticos que o incomodam como a 

desorganização, sendo assim, é possível concluir que o tratamento psicológico 

do TDAH deve incluir além de estratégias que promovam o alívio do 

desconforto, a estruturação de que o paciente necessita. 

 

As metas e o desenvolvimento da terapia dependerá do paciente e do 

vínculo que este irá estabelecer com seu terapeuta. Cada ser humano possui 

uma história única, seus processos de aprendizagens e suas experiências; 

seus pontos de vista são singulares ainda que haja um transtorno em comum 

entre dois deles. Com isto, para obter resultados satisfatórios é necessário que 

haja conhecimento do transtorno em questão, criatividade e flexibilidade quanto 

às técnicas e às estratégias psicoterápicas utilizadas; e perseverança para que 

paciente e terapeuta alcancem seus objetivos. 

 

3.5 A Psicomotricidade 

 

É inquestionável a necessidade de uma investigação sobre a correlação 

existente entre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e os aspectos 

motores, isto é, compreender se há influências positivas em relação ao 

desenvolvimento da criança com TDAH após o tratamento baseado na 

Psicomotricidade através da aplicação de técnicas lúdicas para que essas 

crianças tenham uma vida social, profissional, familiar e emocional o mais 

saudável possível. 

 

As intervenções motoras em uma criança com sintomas do TDAH 

podem influenciar positivamente na motricidade fina, no equilíbrio, no esquema 

corporal e na organização temporal. A psicomotricidade pode ser uma 

ferramenta eficiente para o desenvolvimento motor, na atenção e concentração, 

no relacionamento e também, no aproveitamento escolar. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com base nos estudos realizados para esta pesquisa, foi possível 

observar a importância atual da psicomotricidade, como ferramenta eficaz no 

tratamento do TDAH. 

 

 Isto se deve ao fato da influência que o movimento exerce sobre a 

maturação do Sistema Nervoso, que é fundamental na correlação entre a ação 

e a sua representação. 

 

 Neste sentido, o papel do professor é fundamental, especialmente nas 

séries iniciais, já que estará lidando com a criança na sua fase de 

desenvolvimento básico e na formação de personalidade. 

 

 A psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades 

que desenvolve a motricidade da criança, com o objetivo de conduzir a criança 

ao conhecimento e ao domínio de seu próprio corpo. Durante o processo de 

aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade, tais como Esquema 

Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial, Orientação Temporal e Pré-

Escrita são utilizados com freqüência.  

 

 A criança, cujo desenvolvimento psicomotor é mal constituído, poderá 

apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção das 

letras, nas ordenações das silabas, na abstração matemática, na análise 

gramatical, entre outras. 

 

 Por isso torna-se tão importante a prática da psicomotricidade nas 

atividades escolares, pois esta oferece a possibilidade da criança vivenciar 

experiências com o próprio corpo, desenvolvendo assim a confiança em si 

mesma e o conhecimento de seus limites e potencialidades. 

 

 A autora Ana Beatriz Barbosa Silva, em seu livro “Mentes Inquietas” 

(Silva, 2009) afirma que o indivíduo com TDAH possui uma capacidade criativa 
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muito grande. Por isto, considera-se que o trabalho psicomotor associado a 

atividades lúdicas, pode ser um interventor no tratamento de crianças com 

TDAH, já que com isto é possível criar estratégias e ambiente adequados para 

o desenvolvimento da parte motora e dos aspectos psicosociais prejudicados 

pelas características do transtorno. 
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