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RESUMO 

 

O Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurodesenvolvimental, onde 

os neurotransmissores, dopamina e noradrenalina  encontram-se diminuídos, provocando uma 

redução da atividade do córtex pré-frontal. Afeta principalmente crianças, desencadeando 

prejuízos múltiplos, na vida acadêmica, profissional, social e emocional. É o transtorno com 

maior frequência em escolares e é visto como um problema de saúde pública. O objetivo da 

pesquisa foi avaliar a frequência e distribuição da incidência do TDAH em escolares da rede 

pública dos municípios de Cianorte e Maringá no estado do Paraná, traçando o perfil do 

diagnóstico e farmacoterapêutico destes pacientes. Foram aplicados aos professores e 

pedagogos das escolas envolvidas no projeto, os questionários SNAP-IV e Perfil de 

Diagnóstico e Farmacoterapia, os quais foram respondidos espontaneamente mediante a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dados coletados foram 

tabulados e analisados com o software Epi Info™, empregando-se a análise de distribuição de 

frequência e o teste Chi-quadrado, com nível de significância de 95%. Os dados analisados 

permitem inferir que a hiperatividade, ao contrário da desatenção, não é constante nas 

crianças portadoras do TDAH, considerando que há diminuição natural deste comportamento 

na medida que a idade avança, bem como não evidenciaram perfil de diagnóstico ou 

farmacoterapia inapropriados. As análises, demonstram uma condição alarmante, 

considerando que existem casos em que a criança diagnosticada não está submetida ao 

tratamento clínico e medicamentoso, além da falta de informações das escolas, sendo assim, 

ainda carecemos de reforçar a atenção com o diagnóstico e tratamento do TDAH.  
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EVALUATION OF THE INCIDENCE OF ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH 

HIPERATIVITY  IN THE PUBLIC SCHOOL OF THE MUNICIPAL DISTRICTS OF 

CIANORTE AND MARINGÁ IN PARANÁ STATE 

 

 

ABSTRACT 

 

The attention deficit disorder with hyperactivity (ADDH) is a neurodevelopmental disorder, 

where the neurotransmitters, dopamine and noradrenalin are reduced, causing a reduction in 

the activity of the prefrontal cortex. It primarily affects children, setting off multiple losses, in 

academic, professional, social and emotional life. It is the most frequently disorder in schools 

and is seen as a public health problem. The objective of this research was to evaluate the 

frequency and distribution of the incidence of ADDH in public schools in the city of Cianorte 

and Maringá in Paraná State, profiling the diagnosis and medication of these patients. The 

SNAP-IV questionnaire and Profile of Diagnosis and Pharmacotherapy questionnaire were 

filled by teachers and educators involved in the project, which were answered spontaneously 

through the signing of informed consent (TCLE). The collected data were tabulated and 

analyzed with Epi Info ™ software, using the analysis frequency distribution and the Chi-

square test, with significance level of 95%. The data analyzed allow us to infer that the 

hyperactivity, unlike lack of attention, is not constant in children with ADDH, considering 

that there is a natural decrease of this behavior as the age grows, besides not showing a profile 

diagnosis or pharmacotherapy that were inappropriate. The analyses demonstrate an alarming 

condition, since there are cases in which the child who were diagnosed are not submitted to 

clinical treatment and medication, in addition to the lack of information from schools. 

Therefore, we still lack in strengthening the attention with the diagnosis and treatment of 

ADDH. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é uma doença psíquica 

caracterizada pela desatenção, tendência à distração, dificuldade de concentração por longos 

períodos e de manter a vigília, impulsividade e excessiva atividade motora. É um transtorno 

neurodesenvolvimental, onde os neurotransmissores dopamina e noradrenalina encontram-se 

diminuídos, o que provoca uma redução da atividade do córtex pré-frontal. Ao nível do córtex 

pré-frontal são deflagrados os processos cognitivos complexos, como o raciocínio, a 

planificação ou a flexibilidade mental, assim como também desempenha um papel importante 

no controle emocional e na personalidade (SERUCA, 2013). A disfunção nesta região pode 

levar a alterações das funções executivas, refletindo em algum grau de alteração nestas 

funções nos pacientes portadores do TDAH, em virtude de a atividade do córtex pré-frontal 

sofrer alterações em sua modulação. Esta condição afeta principalmente crianças, porém, 

pode ocorrer durante a adolescência e na vida adulta, desencadeando em seus portadores 

prejuízos múltiplos, tanto em atividades acadêmicas quanto na vida profissional, social e 

emocional (VICTOR, 2009). 

Os sintomas podem ser observados em casa ou no âmbito escolar. Todavia, quando a 

criança ingressa na escola os déficits funcionais são percebidos com mais facilidade por 

professores e demais membros da equipe pedagógica, despertando a atenção da escola e da 

família (POETA et al., 2004).  

O diagnóstico do TDAH fundamenta-se no quadro clínico comportamental, já que não 

existe um marcador biológico específico que contemple todos os casos desse transtorno. Não 

há, portanto, nenhum teste psicométrico, neurológico ou laboratorial que permita diagnosticar 

isoladamente o TDAH. O diagnóstico resulta da análise de informações obtidas de várias 

fontes e em diversas situações, incluindo desde a queixa feita no consultório do profissional 

até as informações obtidas mediante entrevistas com os pais ou responsáveis, os professores e 

a anamnese da criança (JOU, 2010). 

A família tem papel fundamental no processo diagnóstico e no tratamento do TDAH. 

Por essa razão é importante que ela atente para o comportamento da criança, pois na maioria 

das vezes, os familiares não observam os sintomas do transtorno, apenas acham que o filho é 

muito desobediente (SANTOS; LIMA; JORDÃO, 2015). Sendo assim, os professores são 

frequentemente os primeiros a sugerir que existe possível TDAH em crianças e adolescentes 

em idade escolar, pois são eles que notam a diferença comportamental nesses indivíduos 
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quando comparados com crianças sem o transtorno, que são atentas, concentradas e cumprem 

normas e regras, o que reforça a importância de relato da escola para tal diagnóstico. 

 O tratamento para o TDAH é fundamentalmente medicamentoso. De acordo com 

Szobot et al., (2007), os medicamentos efetivos no tratamento do TDAH incluem estimulantes 

noradrenérgicos como, metilfenidato, atomexetina e bupropina.  

No Brasil, o fármaco aprovado para o tratamento do TDAH é o metilfenidato, 

comercializado sob os nomes comerciais de Ritalina® e Concerta®. De acordo com Pastura e 

Mattos (2004), seu mecanismo de ação se dá pelo estímulo de receptores alfa e beta-

adrenérgicos diretamente, ou pela liberação de dopamina e noradrenalina dos terminais 

sinápticos, indiretamente. Os efeitos considerados terapêuticos, incluem a redução da 

hiperatividade, da impulsividade e da falta de atenção e aumento de comportamentos 

relacionados, como a manutenção do foco em uma tarefa, o desempenho acadêmico e escolar 

e as relações sociais (BRZOZOWSKI; DIEHL, 2013). 

Para além destes aspectos, o tratamento requer orientações para as pessoas que têm 

contato com as crianças ou adolescentes com o transtorno. Hoegen e Silva (2012), afirmam 

que o tratamento farmacológico do TDAH é comprovadamente eficaz, mas para que o mesmo 

seja efetivo, é necessário que pais, familiares e professores, trabalhem juntos, pois o uso do 

metilfenidato não promove cura e sim ameniza temporariamente os sintomas e as dificuldades 

associadas ao problema. Esse medicamento é prescrito para potencializar as performances 

escolares e laborais, elevando-se os níveis de produtividade em um curto tempo, com baixo 

custo e alta qualidade (BRANT et al., 2012), buscando a reorganização comportamental, 

sendo eficaz para o tratamento do TDAH quando seu uso é realmente apropriado.  

Entretanto, há um aumento exacerbado no consumo de metilfenidato, que pode estar 

relacionado com a utilização irracional deste fármaco. A estimativa de aumento percentual 

real no consumo de metilfenidato no Brasil do ano de 2009 para 2011 variou de 27,4% UFD 

(Unidade Física Dispensada) para 1.000 habitantes de 6 a 59 anos a 74,8% a cada DDD (Dose 

Diária Definida) para cada 1.000 crianças com idade entre 6 e 16 anos/dia (ANVISA, 2012). 

Entre 2002 e 2006, a produção brasileira do metilfenidato aumentou de 40 kg para 226 

kg, colocando o país na segunda posição de prescrição deste fármaco, o que contribui e acirra 

o debate sobre a adequação diagnóstica do TDAH e o uso crescente, não prescrito, por 

indivíduos que buscam seus efeitos estimulantes (ANVISA, 2014). 

Segundo Neves et al., (2013), as instituições escolares e organizações de saúde tem se 

deparado com o crescimento elevado de casos de crianças diagnosticadas com TDAH. Nessa 
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perspectiva, evidencia-se a necessidade de refletir diante ao diagnóstico adequado e correto 

dessa doença, para que o tratamento com o medicamento seja eficaz e benéfico ao paciente. 

O TDAH é o transtorno com maior frequência em escolares ainda crianças e também 

adolescentes e é visto como um problema de saúde pública. O impacto desse transtorno na 

sociedade é significativo, considerando seu custo financeiro, o estresse nas famílias, prejuízo 

nas atividades acadêmicas e vocacionais, bem como efeitos negativos na autoestima das 

crianças e adolescentes (LINHARES, 2012). 

Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar a incidência, o perfil do 

diagnóstico e da farmacoterapia do TDAH em escolares da rede pública dos municípios de 

Cianorte e Maringá no estado do Paraná. 

 

 

2 MÉTODOS 

 

O estudo apresenta abordagem qualitativa e exploratória transversal. Todos os 

procedimentos foram analisados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UniCesumar sob os pareceres n° 2.042.923/2017 e 2.047.858/2017. Para atingir o objetivo 

proposto, foram aplicados os questionários SNAP-IV adaptado de Miranda et al., (2011) e 

Mattos et al., (2006), e Perfil de Diagnóstico e Farmacoterapia, para determinar a qualidade 

do diagnóstico, a eficácia e segurança da farmacoterapia em escolares da rede pública de 

ensino dos municípios de Cianorte e Maringá no estado do Paraná, que sejam diagnosticados 

com TDAH.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de junho a dezembro de 2017. Os 

professores e pedagogos das escolas que possuem contato diário com estes alunos 

diagnosticados com o transtorno foram convidados a responder espontaneamente aos 

questionários, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O 

critério de exclusão englobou a recusa em assinar o TCLE.  

Os dados coletados foram tabulados no Microsoft® Excel 2010 e analisados com o 

auxílio do software Epi Info™ v. 3.5.3, empregando-se a análise de distribuição de frequência 

e o teste Chi-quadrado, com nível de significância de 95%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados todos os casos de escolares diagnosticados com TDAH para os quais 

as escolas envolvidas na pesquisa tinham informações. Foram aplicados 49 questionários na 

cidade de Cianorte, sendo descartados do universo amostral 7 casos, resultando em 42 

questionários tabulados e tratados estatisticamente. No município de Maringá foram aplicados 

68 questionários, onde realizou-se o descarte de 10 casos, totalizando 58 questionários 

tabulados e tratados estatisticamente (Tabela 1). Esses descartes ocorreram em função de 

envolverem crianças diagnosticadas com TDAH, mas que não estão sendo medicadas ou a 

escola desconhece a farmacoterapia, além dos casos em que os responsáveis optaram por não 

dar continuidade ao tratamento. 

O TDAH figura como uma das grandes dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

vivenciadas pelas escolas na atualidade, tendo em vista que nem sempre os profissionais de 

educação têm conhecimento sobre o problema e como identificar e atender às necessidades 

desses alunos no contexto escolar.  É na escola que os sintomas do transtorno tornam-se mais 

evidentes, pois o modelo educacional exige atenção, concentração e acima de tudo, 

cumprimento de normas e regras (SANTOS; LIMA; JORDÃO, 2015). Desse modo, a 

interferência da escola é tão relevante quanto à dos pais, uma vez que as crianças passam na 

escola a maior parte do dia. Neste sentido, é de extrema importância que as escolas conheçam 

com mais profundidade a condição do diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos 

com o transtorno, pois do contrário, o professor não estaria preparado para lidar com uma 

criança com TDAH, modificar estratégias de ensino e ajustá-las ao estilo de aprendizagem do 

aluno quando necessário. Portanto, é preciso conhecer sobre o transtorno, suas características 

e como agir de forma adequada frente a este diagnóstico.  

Dentro da escola é o professor que, pelo contato direto, tem as melhores oportunidades 

de observar as condições de seus alunos e de tomar providências junto aos pais e aos órgãos 

de atendimento para a solução dos problemas (DALBÓ; ROCHA, 2016). Se os professores, 

pedagogos e outros integrantes das escolas, não aproveitarem essas oportunidades de 

observar, relatar e obter informações de forma correta a cerca da condição desses indivíduos, 

resultará em um impacto negativo tanto no desenvolvimento e aprendizado dessas crianças e 

adolescentes, quanto na produção de dados confiáveis sobre a epidemiologia do TDAH, uma 

vez que a falta de informações leva a limitações em pesquisas e estudos que poderiam 
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posteriormente auxiliar essas mesmas instituições a melhorarem a qualidade de atendimento e 

ensino para os portadores do TDAH. 

 

Tabela 1.  Distribuição de frequência dos escolares com diagnóstico de Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade por município. 

Município N % 

Cianorte 42 42 

Maringá 58 58 

Total 100 100 

 

 

Do total de casos analisados, não houve diferença significante entre as classificações 

de desatenção em relação à faixa etária (p=0,5664; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 2 

casos por ausência de informação, constituindo n=98. Mas quando se trata das classificações 

de hiperatividade, houve diferença significante em relação a faixa etária (p=0,0239; teste χ2, 

α=0,05), onde as maiores diferenças encontram-se entre 6 a 8 anos, 12 a 15 anos e maiores de 

15 anos. Foram descartados 3 casos por ausência de informação, constituindo n=97 (Tabela 

2). Este resultado pode estar relacionado à característica da hiperatividade, que não é 

constante nas crianças portadoras do TDAH, pois, algumas vezes, elas podem ficar quietas em 

situações novas, fascinantes, um pouco assustadoras ou quando estão a sós com alguém 

(PHELAN, 2005). Além disso, deve ser levado em conta o aspecto desenvolvimental da 

hiperatividade, o qual prevê uma diminuição natural deste comportamento na medida em que 

a idade avança (GRAEFF; VAZ, 2008), fato que se confirma com a pesquisa em que na faixa 

etária de maiores de 15 anos há 0,00% de hiperatividade.  
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Tabela 2. Correlação entre a faixa etária, a desatenção e a hiperatividade dos escolares com 

diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade nos municípios de Cianorte 

e Maringá. 

Faixa Etária 
Desatento 

(n=44) 

Não Desatento 

(n=54) 

Hiperativo 

(n=20) 

Não Hiperativo 

(n=77) 

6 a 8 anos (%) 31,82 31,48 15,00* 36,36 

9 a 11 anos (%) 20,45 29,63 20,00 25,97 

12 a 15 anos (%) 43,18 31,48 65,00* 29,87 

> 15 anos (%) 4,55 7,41 0,00* 7,79 

Não houve diferença significante entre as classificações de desatenção em relação à faixa 

etária (p=0,5664; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 2 casos por ausência de informação, 

constituindo n=98. 

*Houve diferença significante entre as classificações de hiperatividade em relação a faixa 

etária (p=0,0239; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 3 casos por ausência de informação, 

constituindo n=97. 

 

Considerando o tempo de diagnóstico, não ocorreu diferença significante entre as 

classificações de desatenção em relação ao tempo de diagnóstico (p=0,2421; teste χ2, α=0,05). 

Foram descartados 3 casos por ausência de informação, constituindo n=97. De maneira 

similar, não houve diferença significante entre as classificações de hiperatividade em relação 

ao tempo de diagnóstico (p=0,1746; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 4 casos por ausência 

de informação, constituindo n=96 (Tabela 3). A ausência de diferenças significantes tanto nas 

classificações de desatenção como de hiperatividade, possivelmente se dão pelo fato de que 

logo que o indivíduo é diagnosticado com TDAH inicia-se o tratamento farmacoterapêutico, 

sendo assim, o tempo em que foi efetuado o diagnóstico não influencia nos sintomas de 

desatenção e hiperatividade, pois o medicamento prescrito, em curto período de tempo e com 

início de ação de apenas 30 minutos é capaz de amenizar com eficiência esses sintomas. De 

acordo com Brzozowski e Caponi (2015), os efeitos do metilfenidato são considerados 

praticamente “milagrosos”, pois são rápidos e mudam o comportamento das crianças de forma 

positiva em certo número de casos. Além disso, o metilfenidato apresenta o mesmo efeito de 

aumentar a atenção e diminuir a distração, tanto em pessoas diagnosticadas com TDAH 

quanto em pessoas consideradas “normais”. Fato este, que intensifica o uso inadequado e 

irracional desse medicamento, elevando o consumo e a produção do mesmo. 
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Tabela 3. Correlação entre a tempo de diagnóstico, a desatenção e a hiperatividade dos 

escolares com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade nos 

municípios de Cianorte e Maringá. 

Tempo de Diagnóstico 
Desatento 

(n=42) 

Não Desatento 

(n=55) 

Hiperativo 

(n=19) 

Não Hiperativo 

(n=77) 

< 6 meses (%) 7,14 18,18 15,79 12,99 

6 a 12 meses (%) 33,33 20,00 10,53 29,87 

13 a 24 meses (%) 14,29 10,91 5,26 12,99 

> 24 meses (%) 45,24 50,91 68.42 44,16 

Não houve diferença significante entre as classificações de desatenção em relação ao tempo 

de diagnóstico (p=0,2421; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 3 casos por ausência de 

informação, constituindo n=97. 

Não houve diferença significante entre as classificações de hiperatividade em relação ao 

tempo de diagnóstico (p=0, 1746; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 4 casos por ausência 

de informação, constituindo n=96. 

 

Quando da correlação entre a dose administrada com o perfil de desatenção, não foi 

encontrada diferença significante (p=0,5975; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 25 casos 

por ausência de informação, constituindo n=75.  Tratando-se da hiperatividade, não existiu 

diferença significante entre as classificações de hiperatividade em relação a dose administrada 

(p=0,4527; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 38 casos por ausência de informação, 

constituindo n=74 (Tabela 4). Segundo Venancio, Paiva e Toma (2013), a adequação da 

dosagem do medicamento é realizada de acordo com o tipo de transtorno, a fim de 

evitar/minimizar possíveis efeitos colaterais. O médico da atenção primária deve dosar a 

medicação para TDAH para obter o máximo benefício com o mínimo de efeitos adversos. O 

tratamento com formulações de liberação imediata de metilfenidato deve ser iniciado com 

uma dose de 5 mg, uma ou duas vezes ao dia, e aumentada, se necessário, até um máximo de 

60 mg por dia. Nesse sentido, a dose administrada não difere às classificações de desatenção e 

hiperatividade, pois elas serão prescritas de acordo com as características do transtorno de 

cada pessoa, em que geralmente se inicia com a menor dose e posteriormente avalia-se o 

possível ajuste de dose, verificando a relação efeitos adversos versus benefício. A interação 

dose-resposta ou dose-efeito está relacionada ao número de sítios específicos ocupados pelo 

fármaco, portanto, mais sítios ocupados maior resposta ou efeito, desse modo, quanto menor a 
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dose necessária para a reposta desejada, mais potente é o medicamento, nos permitindo saber 

a quantidade de fármaco é necessária para ter o efeito farmacológico.  

 

Tabela 4. Correlação entre a dose administrada, a desatenção e a hiperatividade dos escolares 

com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade nos municípios de 

Cianorte e Maringá. 

Dose  
Desatento 

(n=31) 

Não Desatento 

(n=44) 

Hiperativo 

(n=12) 

Não Hiperativo 

(n=62) 

5 mg/dia (%) 6,45 6,82 8,33 4,84 

10 mg/dia (%) 67,74 70,45 66,67 70,97 

15 mg/dia (%) 0,00 2,27 0,00 1,61 

20 mg/dia (%) 16,13 18,18 8,33 19,35 

30 mg/dia (%) 6,45 0,00 8,33 1,61 

40 mg/dia (%) 3,23 2,27 8,33 1,61 

Não houve diferença significante entre as classificações de desatenção em relação ao a dose 

administrada (p=0,5975; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 25 casos por ausência de 

informação, constituindo n=75. 

Não houve diferença significante entre as classificações de hiperatividade em relação a dose 

administrada (p=0,4527; teste χ2, α=0,05). Foram descartados 38 casos por ausência de 

informação, constituindo n=74. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os dados levantados permitem inferir que a hiperatividade, ao contrário da desatenção, 

não é constante nas crianças portadoras do TDAH, considerando que há diminuição natural 

deste comportamento na medida em que a idade avança, bem como não evidenciaram perfil 

de diagnóstico ou farmacoterapia inapropriados.  

Todavia, as informações disponíveis nas escolas sobre as crianças e adolescentes 

portadores do TDAH apresenta fragilidade, considerando as lacunas de conhecimento 

encontradas durante as entrevistas que culminaram em dados incompletos, limitando a 

qualidade das informações obtidas, uma vez que um contingente razoável de casos teve de ser 

desconsiderado nas análises. Dessa forma, é de extrema importância que as escolas conheçam 

com mais profundidade a condição do diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos 
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com diagnóstico de TDAH, tanto para melhor gerir as estratégias voltadas ao atendimento da 

criança e adolescente portador do TDAH quanto para a geração de indicadores 

epidemiológicos consistentes que permitam uma análise mais profunda do impacto da doença, 

seu perfil de diagnóstico e tratamento.  
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Avaliação da incidência do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em 

escolares da rede pública do município de Maringá no estado do Paraná. 

Pesquisador: Heber Amilcar Martins 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 67643917.0.0000.5539 

Instituição Proponente: Centro Universitário de Maringá - CESUMAR 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio. 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.047.858 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um estudo quantitativo e exploratório transversal, que empregará o questionário SNAP-IV 

adaptado de (MATTOS et  al., 2006;  MIRANDA et al., 2011) com o objetivo de determinar a frequência e a 

distribuição do TDAH, a qualidade do diagnóstico, a eficácia e segurança da farmacoterapia em escolares 

do ensino fundamental. Os sujeitos da pesquisa serão convidados a responder espontaneamente aos 

questionários mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O projeto de 

pesquisa será enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – UniCesumar). 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é a doença neurológica mais comum em crianças, 

diagnosticada por desordem comportamental com uma prevalência de 5,3% (YONGS et al., 2015) em 

crianças com idade escolar, em todo o mundo, incluindo diferentes e inadequados níveis de desatenção, 

impulsividade e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico crônico, onde, na maioria das vezes inicia-se 

na infância e prolonga pela vida adulta. O objetivo do presente estudo é avaliar a frequência e distribuição da 

incidência do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em escolares da rede pública do município 

de Maringá no estado do Paraná. Trata-se de um estudo quantitativo exploratório transversal, que 

empregará questionário SNAP-IV, na qual será respondido espontaneamente com a assinatura do termo de 

consentimento livre  e  esclarecido (TCLE).  Os dados coletados serão tabulados e analisados com o auxílio 

do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 22.0, empregando-se oTeste t-Student e 

teste Chi-quadrado, com nível de significância de 95%. Espera-se adquirir dados estatísticos que promovam 

a relação entre os critérios de diagnóstico para o TDAH, com o uso correto do medicamento de opção do 

tratamento.
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Continuação do Parecer: 2.047.858 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Avaliar a frequência e distribuição da incidência do TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em escolares da rede  pública  do  município de Maringá no estado do Paraná. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Por se tratar de uma abordagem dos sujeitos por meio de questionário, os riscos são mínimos, podendo 

haver constrangimento em responder algumas das questões. 

Benefícios: 

Propor uma reflexão sobre a incidência do TDAH, seu diagnóstico e farmacoterapia, gerando dados que 

possam auxiliar a compreensão sobre a qualidade do diagnóstico do TDAH, bem como do perfil do uso do 

metilfenidato na farmacoterapia em escolares do ensino fundamental. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa de suma importância por retratar uma reflexão sobre a incidência do TDAH, seu diagnóstico e 

farmacoterapia, gerando dados que possam auxiliar a compreensão sobre a qualidade do diagnóstico do 

TDAH, bem como do perfil do uso do metilfenidato na farmacoterapia em escolares  do  ensino fundamental. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentados conforme normativa. 

Recomendações: 

Não há recomendações. 

Conclusões ou pendências e lista de inadequações: 

Aprovado. 

Considerações finais a critério do CEP: 

Aprovado.

mailto:cep@unicesumar.edu.br


CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
MARINGÁ - UNICESUMAR 

Endereço:    Avenida Guedner, 1610 - Bloco 11 - 5° piso 

Bairro:   Jardim Aclimação CEP: 87.050-390 

UF: PR 

Telefone: 

Município: 

(44)3027-6360 

MARINGA 

E-mail:   cep@unicesumar.edu.br 

Página 3 de 03 

 

 

Continuação do Parecer: 2.047.858 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Outros QuestionarioSNAP.pdf 27/04/2017 Ludhiana Ethel Aceito 
  10:14:21 Kendrick Silva  

Outros heber_1.docx 27/04/2017 Ludhiana Ethel Aceito 
  10:05:01 Kendrick Silva  

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 20/04/2017  Aceito 
do Projeto ROJETO_905594.pdf 17:32:04  

Outros Questionário Perfil de Diagnóstico e 
Farmacoterapia.p 

20/04/2017 Heber Amilcar Aceito 

 df 17:29:53 Martins  

Outros DeclaracaoAutorizacaoLocal.pdf 20/04/2017 Heber Amilcar Aceito 
  17:29:05 Martins  

Declaração de OficioEncCEP.pdf 20/04/2017 Heber Amilcar Aceito 
Pesquisadores  17:28:21 Martins  

TCLE / Termos de TCLE.pdf 20/04/2017 Heber Amilcar Aceito 
Assentimento /  17:27:14 Martins  

Justificativa de     

Ausência     

Projeto Detalhado / PIBIC_Milena.docx 20/04/2017 Heber Amilcar Aceito 
Brochura  11:05:20 Martins  

Investigador     

Folha de Rosto folhaDeRosto.pdf 20/04/2017 Heber Amilcar Aceito 
  11:00:21 Martins  

Situação do Parecer: 

Aprovado. 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não. 

MARINGA, 05 de Maio de 
2017 

 
 

Assinado por: 

Nilce Marzolla Ideriha 

(Coordenador) 
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SNAP-IV – A.B.D.A Questionário Escolar e familiar – Crianças e 

Adolescentes (levantamento de indicativos de Transtornos do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade) 

O questionário denominado SNAP-IV foi construído a partir dos sintomas do Manual 

de Diagnóstico e Estatística - IV Edição (DSM-IV) da Associação Americana de 

Psiquiátrica. Esta é a tradução validada pelo GEDA – Grupo de Estudos do Déficit de 

Atenção da UFRJ e pelo Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência da 

UFRGS. 

IMPORTANTE: este questionário é apenas um ponto de partida para levantamento 

de alguns possíveis sintomas primários do TDAH. O diagnóstico correto e preciso do 

TDAH só pode ser feito através de uma longa anamnese (entrevista) com um 

profissional médico especializado (psiquiatra, neurologista, neuropediatra). Muitos 

dos sintomas relacionados podem estar associados a outras comorbidades correlatas 

ao TDAH e outras condições clínicas e psicológicas. 

Lembre-se sempre que qualquer diagnóstico só pode ser fornecido por um 

profissional médico. 

COMO AVALIAR: 

1) Se existem pelo menos 6 itens marcados como “BASTANTE” ou “DEMAIS” de 1 a 

9 = existem mais sintomas de desatenção que o esperado em uma criança ou 

adolescente. 

2) Se existem pelo menos 6 itens marcados como “BASTANTE” ou “DEMAIS” de 10 a 

18 = existem mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que o esperado em 

uma criança  ou adolescente. 

O questionário SNAP-IV é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios (critério A) 

para se fazer o diagnóstico. Existem outros critérios que também são necessários. 

IMPORTANTE: Não se pode fazer o diagnóstico de TDAH apenas com o critério A. 

CRITÉRIOS: 

A: Sintomas (vistos no quadro). 

B: Alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade. 

C: Existem problemas causados pelos sintomas acima em pelo menos 2 contextos 

diferentes (por ex., na escola, no trabalho, na vida social e em casa). 

D: Há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar por conta dos sintomas. 

E: Se existe um outro problema (tal como depressão, deficiência mental, psicose, 

etc.), os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente a ele. 



 

 

 Idade  Ano escolar   

Para cada item, escolha a coluna que melhor descreve o (a) aluno (a) (MARQUE UM X): 

 

 

N
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m

 u
m

 

p
o

u
c
o

 

S
ó

 u
m

 

p
o

u
c
o

 

B
a
s
ta

n
te

 

D
e
m

a
is

 

1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por 
descuido nos trabalhos da escola ou tarefas 

    

2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de 
lazer 

    

3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele     

4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, 
tarefas ou obrigações. 

    

5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades     

6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que 
exigem esforço mental prolongado 

    

7. Perde coisas necessárias para atividades ( ex: brinquedos, deveres 
da escola, lápis ou livros) 

    

8. Distrai-se com estímulos externos     

9. É esquecido em atividades do dia-a-dia     

10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira     

11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se 
espera que fique sentado 

    

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em 
situações em que isto é inapropriado 

    

13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer 
de forma calma 

    

14. Não para ou frequentemente está a “mil por hora”     

15. Fala em excesso     

16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido 
terminadas 

    

17. Tem dificuldade de esperar sua vez     

18. Interrompe os outros ou se intromete (por exemplo: intromete-se 
nas conversas, jogos, etc.) 

    



 

 

PERFIL DE DIAGNÓSTICO E FARMACOTERAPIA 

1. Qual é a idade do aluno com diagnóstico de TDAH? 

a. Entre 6-8 anos. 

b. Entre 9-11 anos. 

c. Entre 12-15 anos. 

d. 15 anos ou mais. 

 

2. A quanto tempo este aluno recebeu o diagnóstico? 

a. A menos de 6 meses. 

b. Entre 6 a 12 meses. 

c. Entre 13-24 meses. 

d. Mais de 24 meses. 

 

3. A medicação tem sido administrada por: 

a. Pais ou responsáveis. 

b. Próprio aluno 

c. Professor 

d. Outros. Especificar: _______________________________. 

 

4. Qual a dose de metilfenidato em uso pelo aluno? 

a. 10 mg/dia. 

b. 20 mg/dia. 

c. 30 mg/dia. 

d. 40 mg/dia. 

e. Outra. Especificar: ____________________. 

 

5. Você tem percebido efeitos indesejáveis potencialmente relacionado ao uso do metilfenidato? 

a. Sim. 

b. Não. 

 

As questões 6 e 7 só deverão ser respondidas caso a resposta da questão 6 tenha sido SIM. 

6. Com qual frequência tem notado ou recebido queixa do aluno relacionadas a efeitos 

indesejados possivelmente relacionados ao metilfenidato? 

a. Nunca. 

b. Raramente. 

c. Pelo menos uma vez por semana. 

d. Todos os dias. 

 

7. Quais são as queixas ou situações envolvendo possíveis efeitos indesejados ao metilfenidato 

você notou? 

a. Ansiedade  

b. Desinteresse  

c. Diminuição de apetite  

d. Dor abdominal  

e. Dor de cabeça  

f. Euforia  

g. Falar pouco  

h. Insônia  

i. Irritabilidade 

j. Náuseas 

k. “Olhar parado” 

l. Propensão ao choro  

m. Roer unhas 

n. Tiques  

o. Tontura 

p. Tristeza 


