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TDAH/ADHD

O QUE É: disfunção do córtex pré-frontal e em sua 
conexões com a rede cortical e com o córtex parietal
>  déficit do comportamento inibitório e das funções 
executivas: memória, trabalho, planejamento, auto-
regulação da motivação e do limiar para ação dirigida a 
objetivo definido. Internalização da fala, falta de 
controle e aderência comportamental. 
What is: pre-frontal cortex disfunction and its 
connections with the cortical net and parietal cortex. 
Inhibitory behavior and executive functions deficit: 
memory, work, planning, motivation self-regulation and 
threshold for defined objective action. Speech 
internalization, lack of control and behavioral 
adherence. 



TRATAMENTO  

* Estabelecer o diagnóstico correto 
através da clínica (DSM- IV / CID-10)

*Stablish correct clinical diagnostic

* Sondar diagnósticos diferenciais

* Consider differential diagnostic
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL/ Differential 
diagnostic
- Epilepsia (ausência, Landau-Kleffner)
- Epilepsy (absence, Landau-Kleffner)
- Lesão sensorial (auditivo/ visual)
- Sensorial lesion (hearing/visual)
- Seqüelas de lesão cerebral (TCE, AVC)
- Cerebral lesion sequels (CET, CVA)
- Distúrbio neurogenético (Síndrome do X Frágil, Williams)
- Neurogenetic disturbs (X fragile syndrome, Williams Syndrome)
- Transtornos do sono
- Sleep disorders
- Doenças crônicas
- Chronic diseases
- Doenças endocrinológicas (hipertiroidismo)
- Endocrinological diseases (hyperthyroidism)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL/ Differential 
diagnostics

- Causas psicossociais (reação de ajustamento, mudança de 
colégio, separação dos pais, perda de ente querido, abuso, 
negligência)
- Psychosocial causes (adjustment reaction, school change, lost of
beloved persons, abuse, neglect)
- Transtornos neuropsiquiátricos (Asperger,
Tourette, DM, depressão, ansiedade, fobias)
- Neuropsychiatric disturbs (Asperger, Tourette, MD, depression, 
anxiety, phobia)
- Transtornos de aprendizagem e cognitivos (DM, dislexia, atrasos
de linguagem)
- Learning and cognitive disturbs (MD, dyslexy, language delays)
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COMO PLANEJAR O TRATAMENTO? 
How can one plan the treatment ?
Considerar/ Consider:
- As diversas faixas etárias
- Different ages
- Co-morbidades
- Co-morbidities
- Diagnóstico diferencial
- Differential diagnostics
- Tipo de cliente
- Kind of client



TDAH (ADHD) DURANTE A VIDA
Fracasso profissionalFracasso profissional
Prejuízo da autoPrejuízo da auto--estimaestima
Problemas de relacionamenProblemas de relacionamen
Traumas físicos / AcidentesTraumas físicos / Acidentes
Abuso de substâncias
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PréPré--escolaescola AdolescênciaAdolescência AdultoAdulto
Idade escolarIdade escolar AdultoAdulto--jovemjovem

ProblemasProblemas acadêmicosacadêmicos
Dificuldade de interação Dificuldade de interação 

socialsocial
Prejuízo da autoPrejuízo da auto--estimaestima

Traumas físicos, problemasTraumas físicos, problemas
legais, tabagismolegais, tabagismo

DistúrbiosDistúrbios
do comportamentodo comportamento

Abuso de substâncias

Fracasso acadêmicoFracasso acadêmico
Dificuldades profissionaisDificuldades profissionais
Prejuízo da autoPrejuízo da auto--estimaestima
Abuso de substânciasAbuso de substâncias
Traumas físicos / AcidentesTraumas físicos / Acidentes

Pinto, RC, 2005Pinto, RC, 2005

Distúrbios do comportamentoDistúrbios do comportamento
Problemas acadêmicosProblemas acadêmicos
Dificuldade de interação socialDificuldade de interação social
Prejuízo da autoPrejuízo da auto--estimaestima



CO-MORBIDADES

- No TDAH há 50% a 90% de co-morbidade.

- In ADHD there is 50 to 90% of co-morbidities

- As co-morbidades podem ser mais graves e 
necessitar de tratamento específico.

- Co-morbidities can be harmful and may need 
specific treatment
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CO-MORBIDADES MAIS COMUNS
(estudos preliminares)
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(Milberger et al. Am J Psychiatry 1995; 152: 1793–1799; Biederman et al. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 1997; 36: 21–29; Castellanos. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 337–338; Goldman et al. JAMA 
1998; 279: 1100–1107; Szatmari et al. J Child Psychol Psychiatry 1989; 30: 219–230).



CO-MORBIDADES EM CRIANÇAS 
(n=146)
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TIPO DE CLIENTE: PÚBLICO PARTICULAR 
(Client category: private)

Intervenções/ interventions:
a) com a família / with the family
b) com o cliente / with the client
c) com a escola/ with the school
d) apoio psicopedagógico e psicomotor / 

psychopedagogic and psychomotor 
support

e) medicação / medication
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TRATAMENTO

FarmacológicoFarmacológico MultidisciplinMultidisciplinTratamentoTratamento

OrientadoOrientado p/p/
Pais/EscolaPais/Escola
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TRATAMENTO

EntrevistaEntrevista
OrientadoOrientado p/p/
Pais/EscolaPais/Escola

DinâmicaDinâmica de de grupogrupo

DiscussãoDiscussão
OrientaçãoOrientação
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TRATAMENTO 
FARMACOLÓGICO
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ESTIMULANTES/Stimulants:
- Metilfenidato (0,3 mg/Kg/d)
- Dextroanfetamina
- Pemoline

ANTIDEPRESSIVOS / anti-
depressive:
- Imipramina (1 mg/kg/d)
- Amitriptilina (1 mg/kg/d)
- Levomepromazina (0,25 mg/kg/d)
- Bupropion
- Outros (Passiflora, Kavalactonas)
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Outras opções:

3) Clonidina

4) Bupropiona

Opção 2:

Tricíclicos

Opção 1:

Metilfenidato

Sem comorbidade

1) Metilfenidato

2) Tricíclicos

3) Clonidina

Com Transtorno 
de conduta

2) Tricíclicos

1) Metilfenidato

3) Clonidina

Tiques ou 
Tourette

2) Tricíclicos

3) Metilfenidato

4) ISRS

Depressão/
Ansiedade

1) Metilfenidato

2) Antipsicótico

Leve

1) Antipsicótico

2) Metilfenidato

Grave

Retardo Mental

Com comorbidade

1) Bupropiona

Bipolar

1) Estabilizador do humor

2) Metilfenidato

3) Antidepressivo

(Andrade, E – São Paulo, 2003)
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REAÇÕES ADVERSAS GERAIS / 
Adverse side effects
- SNC: nervosismo e insônia
- CNS: nervousness and insomnia
- Gerais: cefaléia, tonturas, sonolência
- General: headaches, dizziness, sleepness
- Eventualmente: convulsões, câimbras, hiperatividade, tiques e S. 
de Tourette. Humor depressivo, taquicardia, febre, dor abdominal, 
palpitações,artralgias, prurido, urticária, ganho de peso, retardo do 
crescimento, psicose tóxica, leucopenia.
- Occasionally: seizures, cramps, hyperactivity, tics, Tourette 
Syndrome. Depressive mood, tachicardia, fever, abdominal pain, 
palpitations, artralgia, scratches, urticaria, weight gain, growth 
deceleration, toxic psychosis, leucopenia



PROGNÓSTICO/ Outcome
Atraso do desenvolvimento / Development delay: 30% não 
apresentam sintomas a partir do início da juventude / 30% without 
symptoms at beginning of puberty
Persistente / Persistent: 50% continuam apresentando sintomas 
de TDAH na vida adulta, podendo vir acompanhadas de 
dificuldades emocionais e sociais / 50% of adults present ADHA 
symptoms in adulthood, usually with emotional and social issues
Desenvolvimento para a decadência / Decay: 10 a15% 
persistem com características de TDAH associadas a graves 
manifestações psicopatológicas como alcoolismo, abuso de 
drogas, depressão (podendo chegar ao suicídio) e criminalidade./ 
10 to 15% exhibit persistence of ADAH associated to grave 
psychopathologic manifestations like alcoholism, drug abuse, 
depression (with suicidal tendencies) and crime.
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PSICOTERAPIA (cognitivas-
comportamentais)/ Psychotherapy (behavioral-
cognitive)
- Educação / Education
- Auto-instrução (modelação do desempenho da tarefa) / Self-
instruction (task modeling performance)
- Registro de pensamentos disfuncionais (RPD) / Dysfunctional 
thoughts register (DTR) 
(etapas: situação > pensamento > sentimento) / (steps: situation > 
thought > feeling) 
- Solução de problemas / Problems solution
- Automonitoramento e auto-avaliação / Self-monitoring and self-
evaluation
- Sistemas de pontos- Punições- Dramatização
- Points systems – Punishments - Dramatization

20



21

FIM

Maior cajueiro do mundo – Pirangi - RN


