
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
 
 

 
 
 
 

THAMYRIS BEATRIZ DA SILVA SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA DE AULA: ESPAÇO PEDAGÓGICO OU ESPAÇO CLÍNICO? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2017 



 

 

THAMYRIS BEATRIZ DA SILVA SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE AULA: ESPAÇO PEDAGÓGICO OU ESPAÇO CLÍNICO? 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Coordenação do curso 
de Licenciatura em Pedagogia do 
Instituto do Noroeste Fluminense de 
Educação Superior (INFES), da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), como pré-requisito para a 
obtenção do grau de Licenciada em 
Pedagogia. 

 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Jacqueline de S. Gomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 
2017 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE UFF/SDC/BINF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
S725  Sousa, Thamyris Beatriz da Silva. 
 

  Sala de aula: espaço pedagógico ou espaço clínico? / Thamyris Beatriz da Silva 
Sousa. - Santo Antônio de Pádua, 2017. 
        53 f. 
    

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Pedagogia). - 
Universidade Federal Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 
Superior, 2017. 
         Bibliografia: f. 37-40. 
         Orientadora Jacqueline de Souza Gomes. 
 
 

    1. Distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade. 2. Medicalização. 3. Infância. 
4. Aprendizagem. I. Gomes, Jacqueline de Souza. II. Título. 

     
                                                                                            CDD 370.110981 

  

 



 

 

THAMYRIS BEATRIZ DA SILVA SOUSA 

 

SALA DE AULA: ESPAÇO PEDAGÓGICO OU ESPAÇO CLÍNICO? 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Coordenação do curso 
de Licenciatura em Pedagogia do 
Instituto do Noroeste Fluminense de 
Educação Superior (INFES), da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), como pré-requisito para 
obtenção do grau de Licenciada em 
Pedagogia. 

 

Aprovada em 29 de novembro de 2017. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Jacqueline de Souza Gomes (orientadora)  

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dr. Fernanda Nogueira Insfran  

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profa. Flávia Godinho Soares de Melo Barreto 

UniREDENTOR - Centro Universitário Redentor 

 
 
 
 

Santo Antônio de Pádua 
2017 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Em primeiro lugar gostaria de agradecer à Deus por me proteger e auxiliar ao 
longo da vida.  
  
 Gostaria de agradecer também a minha família e amigos pelo apoio em minha 
vida acadêmica, bem como agradecer também, e muito, ao meu noivo pelo total apoio 
e auxilio em questões acadêmicas (xerox, congressos, palestras e outros), auxilio 
também para que eu continuasse e concluísse a faculdade, só nós sabemos por tudo 
o que passei e o quão ele foi presente em minha vida até que eu conseguisse concluir 
essa etapa. 
 
 Agradeço também a minha orientadora pelo ensinamento mútuo e à banca, por 
me prestigiar com a sabedoria dos mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

[...] pensar em outras estratégias: propor arte, propor 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso é uma reflexão sobre um rótulo muito 
utilizado na educação para justificar problemas de aprendizagem de discentes, qual 
seja: o TDAH (ou Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), que muitas 
vezes pode tratar-se simplesmente de uma falta de paciência do(a) 
educador(a)/professor(a), do uso de métodos inadequados, e de outros fatores. Neste 
trabalho, buscamos enfrentar assuntos polêmicos e fundamentais para a discussão e 
fundamentação do tema proposto. Contudo, sabemos da ausência de unanimidade 
sobre o posicionamento que ora assumimos no sentido de defender a inexistência do 
TDAH - enquanto "transtorno" que necessita de medicalização. Dentre os teóricos que 
relacionam o TDAH à necessidade de medicalização da infância e da aprendizagem, 
apresentaremos duas perspectivas: a da existência do TDAH e da não existência. 
Como dito, não obstante nossa inclinação à inexistência, destacamos que há outras 
formas de se ver o mundo e que as mesmas devem ser respeitadas. Neste sentido, 
para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos como referências principais: Patto 
(1990), Moysés; Collares (1992, 2001, 2009, 2010), Viégas (2014, 2015), Meira 
(2012), Escudeiro (2010), Toassa (2012), Pereira (2010), Rhode (2000), Vygotsky 
(1998) e Kishimoto (1994, 2000 e 2008). Além de tratar de questões sobre o TDAH e 
a medicalização, este trabalho aborda, também, novas formas de se olhar a pessoa e 
as metodologias de ensino a fim de se contribuir para uma desmedicalização na 
prática, fundamentada no ensino-aprendizagem lúdico e efetivamente interessante 
para todos os envolvidos.  
 

Palavras-chave: Distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade. Medicalização. 
Infância. Aprendizagem.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is a reflection on a label widely used in education to justify learning problems 
of students, namely: ADHD (or Attention Deficit Hyperactivity Disorder), which can 
often be simply a lack of patience of the educator / teacher, the use of inappropriate 
methods, and other factors. In this work, we seek to address controversial and 
fundamental issues for the discussion and justification of the proposed theme. 
However, we know of the lack of unanimity about the position we have taken to defend 
the non-existence of ADHD - as a "disorder" that requires medicalization. Among the 
theorists who relate ADHD to the need to medicalize childhood and learning, we 
present two perspectives: the existence of ADHD and non-existence. As stated, 
despite our inclination to non-existence, we emphasize that there are other ways of 
seeing the world and that they must be respected. In this sense, for the development 
of this research, we use as main references: Patto (1990), Moysés; Collares (1992, 
2001, 2009, 2010), Viégas (2014, 2015), Meira (2012), Escudeiro (2010), Toassa 
(2012), Pereira (2010), Rhode (2000), Vygotsky (1998) and Kishimoto (1994, 2000 e 
2008). In addition to dealing with questions about ADHD and medicalization, this paper 
also addresses new ways of looking at the person and teaching methodologies in order 
to contribute to a demedicalization in practice, based on playful and effectively 
interesting teaching-learning for all involved. 
 
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder. Medicalization. Childhood. Learning. 
 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

ABDA Associação Brasileira de Déficit de Atenção 

ANVISA Associação Nacional de Vigilância Sanitária 

 

CID 
 

Classificação Internacional de Doenças 

DCM Disfunção Cerebral Mínima 

 

DSM Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
 

SNAP IV Questionário desenvolvido a partir do DCM-IV 

 

SNGPC Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados 
 

TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

® Marca registrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

“Precisamos ver potência, ao invés de ver doença”.  
(VIÉGAS, 2015) 

 

  

1 INTRODUÇÃO .................................................................................... 12 

2 TDAH: POLEMIZANDO O CONCEITO, O DIAGNÓSTICO E O 
TRATAMENTO................................................................................... 

 
15 

2.1 Instrumentos de diagnóstico do TDAH............................................... 16 

2.1.1 O DESENVOLVIMENTO DO DSM..................................................... 16 

2.1.2 O SNAP-IV .......................................................................................... 18 

2.2 O (dito) tratamento do TDAH............................................................ 21 

3 O QUE É MEDICALIZAÇÃO? ............................................................ 25 

3.1 Medicalização da infância e da aprendizagem............................... 27 

4 NA CONTRAMÃO DO DIAGNÓSTICO E DA MEDICALIZAÇÃO: A 
LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM.................................................. 

 
31 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 34 

 REFERÊNCIAS .................................................................................. 36 

 ANEXOS ............................................................................................. 40 

   

   

   

 

  



    12 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o TDAH é um 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, caracterizando-se por sintomas de 

desatenção, inquietude e impulsividade, que aparece geralmente na infância e que 

tende a diminuir na fase adulta. Rohde (2000) afirma que é o transtorno mais comum 

na infância, prevalecendo entre 3 e 6% das crianças com idade escolar. 

Tendemos a defender o discurso científico como "verdade absoluta", como a 

"resolução para tudo", entretanto, isso não é mais pacífico. Fato é que a ciência é um 

campo de muitos conflitos e controvérsias. Baseando-se neste ponto, dos conflitos e 

controvérsias encontradas no campo cientifico, encontra-se o objeto de pesquisa 

deste trabalho de conclusão de curso: o TDAH. Partimos da hipótese da inexistência 

do mesmo. Isso porque entendemos se tratar de um conceito vago e frágil. Ainda que 

não unânime, esta perspectiva vem ganhando força e desencadeando inúmeras 

discussões. Há autores que afirmam ser um mito o TDAH e outros que defendem 

firmemente a existência do transtorno – posteriormente tais autores serão citados, 

bem como suas visões explicitadas com vagar.  

A presente pesquisa justifica-se pois torna-se cada vez mais recorrente 

encontrarmos professores(as) que se incumbem de fomentar "diagnósticos" em sala 

de aula. No cerne desta discussão a necessidade de rotular e culpabilizar a criança 

(com diagnósticos de "transtornos") por notas ruins ou por uma falta de atenção, 

buscando assim moldar a criança ao comportamento dito normal (JAFFERIAN; 

BARONE, 2015). Problemas têm as crianças, não as instituições, seus agentes e 

métodos, não é mesmo? 

Nossa sociedade tende à patologização e, consequentemente, à 

medicalização. Medicalização e patologização são termos desenvolvidos por médicos 

ao longo da história buscando categorizar as pessoas. Assim, inúmeras categorias 

passaram a nortear nossas vidas, como por exemplo: normal e anormal, saúde e 

doença e outras que somente aumentam a segregação e a diferenciação de classes, 

de seres. A ciência se legitima buscando classificar tudo aquilo que “foge” do conceito 

de normalidade. Assim, comportamentos considerados desafiadores à linguagem 

científica passam a ser caracterizados como "anormais" e, consequentemente, são 

identificados como doenças, que devem ser combatidas e “eliminadas”. 
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 O método comumente referendado para o “tratamento” das pessoas 

diagnosticadas com TDAH é o uso de medicamentos. Ressalte-se aqui que a indústria 

farmacêutica possui interesse direto no aumento do número de diagnósticos. Afinal, 

estas é a que mais lucra com a venda de medicamentos. Não é difícil perceber que é 

a indústria farmacêutica a principal financiadora de pesquisas e do “esclarecimento” 

sobre certas doenças, independentemente dos impactos negativos que a 

medicalização possa gerar (ESCUDEIRO, 2010). No caso do TDAH, o metilfenidato é 

o principal medicamento utilizado no Brasil. 

 Dados divulgados pelo jornal O Estado de S. Paulo, através da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), informam que o número de caixas de 

metilfenidato vendidas no país passou de 2,1 milhões em 2010 para 2,6 milhões em 

2013. Após essa crescente demanda/consumo o Ministério da Saúde instruiu aos 

estados e municípios que obtivessem um maior controle dos medicamentos prescritos 

e distribuídos, entretanto: 

 
O Brasil, apesar de não figurar entre os 10 maiores consumidores mundiais per 
capita, apresenta crescente importação do Metilfenidato, que passou de 578 
kg importados em 2012 para 1820kg importados em 2013, um aumento de 
mais de 300%. (FÓRUM, 2015, p. 4) 

  

O uso excessivo de medicamentos resulta da força do capitalismo e da 

industrialização e, portanto, de um processo de medicalização da sociedade e por 

uma busca pela padronização dos seres. Isso nos gera crescente preocupação sobre 

os impactos da medicalização e da patologização no meio educacional. Assistimos a 

um enorme número de crianças e adolescentes sendo medicalizadas ao invés de 

serem compreendidos. Afinal, qual a necessidade de se criar um "ser" ideal ou 

"normal"? E, ainda, o que é ser "normal" mesmo? Por que medicalizar uma criança 

"diagnosticada" com TDAH? Por que tentar moldar a pessoa e não mudar suas 

metodologias de ensino? Por que o diferente incomoda tanto? Tem de ser 

consertado? Onde (ou no quê e em quem) está o real problema?  

Buscando enfrentar estes questionamentos, dividimos este trabalho em 3 

seções. A primeira apresenta a definição “oficial” de TDAH a partir de uma incursão 

histórica, bem como suas características e como é diagnosticado e tratado. 

Objetivamos criticar o discurso científico que vêm defendendo a existência do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) como doença 

neurobiológica de origem genética e que apresenta formas de detectar esse suposto 
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transtorno através de diagnóstico (o instrumento DSM, que contém o questionário 

SNAP IV) e que leva ao tratamento de crianças e adolescentes com o uso de 

Metilfenidato (popularmente conhecido como RITALINA®).  

Na seção seguinte discutimos o quão vago e errôneo é a definição de TDAH e 

problematizamos as consequências que tal diagnóstico pode acarretar no 

desenvolvimento da criança, principalmente em idade escolar. Analisamos a ideia de 

“medicalização da educação” (MEIRA, 2012) e, com ela, a busca desenfreada por 

uma normalização da sociedade (PEREIRA, 2010).  

A terceira e última seção identifica que o(a)professor(a) frente ao diagnóstico 

deve atuar como um profissional facilitador do processo de aprendizagem das 

crianças e não como um mero reprodutor da medicalização. Apresentamos para tanto 

o método lúdico como sugestão para a facilitação na aprendizagem, bem como uma 

prática necessária na vida escolar. Assim, o lúdico é tomado também como facilitador, 

como um estimulador do desenvolvimento da criança.  

Por fim, vale destacar que nos fundamentamos ao longo do trabalho nas 

contribuições de Patto (1990), Moysés; Collares (1992, 2001, 2009, 2010), Viégas 

(2014, 2015), Meira (2012), Escudeiro (2010), Toassa (2012), Pereira (2010), Rhode 

(2000), Vygotsky (1998) e Kishimoto (1994, 2000 e 2008), entre outros. Utilizamos a 

pesquisa bibliográfica e documental para analisar um conjunto de publicações 

científicas sobre o tema, disponíveis no Scielo e no Pepsic, com ênfase no campo da 

neuropsicologia aplicada à educação. Com este trabalho buscamos fomentar o debate 

sobre a educação medicalizada a fim de superá-la. 
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2 TDAH: POLEMIZANDO O CONCEITO, O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO 

 

 

Importante buscar uma definição “oficial” de TDAH, bem como suas 

características a fim de refletir criticamente sobre a mesma. “Oficial” está escrito entre 

aspas, mas por quê? Por ser uma definição elaborada por cientistas (principalmente 

neurologistas) e aceita/utilizada por autores e entidades que defendem sua existência. 

Assim, iniciamos o presente capítulo com uma incursão histórica sobre a construção 

conceitual do TDAH estruturada fundamentalmente a partir do discurso científico. 

Desde 1896, segundo Moysés e Collares(2009), é que a ciência vem criando 

termos para condições identificadas como "doenças neurológicas", ainda que estas 

não tenham comprovação científica de fato. Historicamente, isto aconteceu com a 

dislexia, com a cegueira verbal congênita (em 1896), com a lesão cerebral mínima 

(em 1918), com a strephosymbolia (em 1925),  com a “Disfunção Cerebral Mínima - 

DCM” (foi criada em 1962 após discussões e críticas dadas à natureza controversa e 

imprecisa da Lesão Cerebral Mínima, como era chamada anteriormente, mesmo que 

essa tenha sido muito utilizada e que tenha resultado em terapias farmacológicas - 

especialmente o uso do metilfenidato: Ritalina® e Concerta®), com o Transtorno de 

Déficit de Atenção (em 1984), e, de nosso particular interesse, com o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (inventado aproximadamente dois anos após o 

TDA). 

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o TDAH é um 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e se 

caracteriza por sintomas de desatenção, distração, inquietude e impulsividade, que 

tendem a diminuir na fase adulta. Rohde(2000) afirma que é o transtorno mais comum 

na infância, cuja prevalência situa-se entre 3 e 6% das crianças e adolescentes em 

idade escolar. 

Pesquisadores, médicos e psicólogos que publicaram sobre o TDAH o 

apresentam como um transtorno de "base orgânica", associado a uma disfunção em 

áreas do córtex cerebral, conhecida como Lobo Pré-Frontal. Entretanto, não há uma 

comprovação científica de que há uma alteração anatômica do sistema nervoso 

central que afete o comportamento. Autores dizem que a neuroimagem mostraria 

disfunções no plano temporal, parietal, no corpo caloso, área occipital e cerebelo, mas 

discutem entre si em quais áreas isso ocorreria, afirmando que não seriam em todas 
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as áreas. Contudo, para ser uma doença neurológica, necessitaríamos de elementos 

precisos e objetivos - o que não é apresentado por estes. (MOYSÉS, 2010) 

 

 

2.1 Instrumentos de diagnóstico do TDAH 

 

  

O diagnóstico é feito de forma sistemática/clínica/classificatória através do 

DSM-V, que possui o SNAP-IV, CID-102 e de exames neurológicos. Os dados são 

coletados dos pais, da escola e do indivíduo em questão. (ROHDE et al. 2000). 

 

 

2.1.1 O DESENVOLVIMENTO DO DSM 

 

 

O DSM foi criado pela Associação Psiquiátrica Americana (APA) e outras 

entidades para se classificar doenças/transtornos mentais de forma estatística 

inicialmente. Posteriormente ganha contornos mais clínicos a fim de classificar de 

forma mais “clara” o transtorno (RHODE, 2000). Dunker (2011) ressalta que o DSM 

foi desenvolvido a partir de uma concepção a-teórica e operacional, um sistema 

classificatório sobre dados observáveis, sem explorar sistemas teóricos. 

Em 1840, a partir do censo realizado nos EUA, começou-se a observar e anotar 

casos de doenças mentais categorizados em “idiotia ou insanidade”. Em 1880, as 

doenças mentais possuíam sete categorias: mania, melancolia, monomania, paralisia, 

demência, alcoolismo. A partir destas, a APA e a Comissão Nacional de Higiene 

Mental desenvolveram um novo guia, incluindo 22 diagnósticos. Nasce, assim, o 

Manual Estatístico para hospitais mentais (DUNKER, 2011). 

O DSM-I, foi publicado oficialmente em 1952 e categorizava os transtornos 

mentais descrevendo cada categoria de diagnóstico de forma clínica. Em 1968, foi 

criado o DSM-II, não muito diferente da 1ª edição, mas com alterações na 

terminologia. Anteriormente, os sintomas não possuíam detalhes específicos dos 

                                                 
2CID 10 – Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, é uma 
publicação oficial da Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de padronizar a codificação 

de doenças.  
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distúrbios (ARAÚJO; NETO, 2014).  Em 1980, foi publicado o DSM-III, com categorias 

diagnósticas, apresentando distinções de termos discriminatórios de classificação dos 

transtornos. Sete anos após, foi lançado o DSM-III-R, uma revisão do DSM-III.  

Em 1994 foi criada uma nova edição, o DSM-IV. Segundo Araújo e Neto (2014), 

“(a) evolução do manual representava um aumento significativo de dados, com a 

inclusão de diversos novos diagnósticos descritos com critérios mais claros e 

precisos.” Essa edição do manual foi revista e passou por alterações, sendo publicada 

como DSM-IV-TR, em 2000. O DSM- IV3define o TDAH e o caracteriza da seguinte 

forma:  

A característica essencial do TDAH é um padrão persistente de desatenção 
e/ou hiperatividade, mais frequente e severo do que aquele tipicamente 
observado em indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento. [...] Os 
indivíduos com esse transtorno podem não prestar muita atenção a detalhes 
ou podem cometer erros por falta de cuidados nos trabalhos escolares ou 
outras tarefas. O trabalho frequentemente é confuso e realizado sem 
meticulosidade nem consideração adequada. Os indivíduos com frequência 
têm dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas e 
consideram difícil persistir em tarefas até seu término. Eles frequentemente 
dão a impressão de estarem com a mente em outro local, ou de não 
escutarem o que recém foi dito. [...] Esses indivíduos com frequência têm 
dificuldades para organizar tarefas e atividades. As tarefas que exigem um 
esforço mental constante são vivenciadas como desagradáveis e 
acentuadamente aversivas. [...] Os indivíduos com este transtorno são 
facilmente distraídos por estímulos irrelevantes e habitualmente interrompem 
tarefas em andamento para dar atenção a ruídos ou eventos triviais. [...] A 
hiperatividade pode manifestar-se por inquietação ou remexer-se na cadeira, 
por não permanecer sentado quando deveria, por correr ou subir 
excessivamente em coisas quando isto é inapropriado, por dificuldade em 
brincar ou ficar em silêncio em atividade de lazer, por frequentemente estar 
“a todo vapor” ou “cheio de gás” ou por falar em excesso. [...] Os indivíduos 
com este transtorno tipicamente fazem comentários inoportunos, 
interrompem demais os outros, metem-se em assuntos alheios, agarram 
objetos de outros, pegam coisas que não deveriam tocar e fazem palhaçadas. 
A impulsividade pode levar a acidentes e ao envolvimento em atividades 
potencialmente perigosas, sem consideração quanto às possíveis 
consequências. (MEIRA, 2012, p.137) 

 
 A última edição, o DSM-V4, foi oficialmente publicada em 2013 para se garantir 

que se fornecesse novas classificações, com a inclusão, reformulação e exclusão de 

diagnósticos, como fonte segura e embasada cientificamente para ser utilizada em 

pesquisas e na prática clínica (ARAÚJO; NETO, 2014). Segundo Rohde (2000), há 

uma “tríade sintomatológica clássica da síndrome caracterizada por desatenção, 

                                                 
3Para saber mais sobre os critérios diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
– DSM-IV. Vide: Anexo 1. 
4Para saber mais sobre os critérios diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

– DSM-V. Vide: Anexo 2. 
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hiperatividade e impulsividade”. Rohde nos mostra os “sintomas” de cada, sobre a 

desatenção: 

 
Dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades 
escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção em tarefas ou 
atividades lúdicas; parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra; não 
seguir instruções e não terminar tarefas escolares, domésticas ou deveres 
profissionais; dificuldade em organizar tarefas e atividades; evitar, ou relutar, 
em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante; perder 
coisas necessárias para tarefas ou atividades; e ser facilmente distraído por 
estímulos alheios à tarefa e apresentar esquecimentos em atividades diárias. 
(ROHDE et al., 2000, p. 7) 

 

Sobre a hiperatividade: 

Agitar as mãos ou os pés ou se remexer na cadeira; abandonar sua cadeira 
em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça 
sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas quais isto é 
inapropriado; pela dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em 
atividades de lazer; estar frequentemente “a mil” ou muitas vezes agir como 
se estivesse “a todo o vapor”; e falar em demasia. (ROHDE et al., 2000, p. 7) 

 
Os “sintomas” de impulsividade são: “frequentemente dar respostas precipitadas 

antes das perguntas terem sido concluídas; com frequência ter dificuldade em esperar 

a sua vez; e frequentemente interromper ou se meter em assuntos de outros” (ROHDE 

et al., 2000, p. 7). 

O DSM-V sofreu alterações quanto ao limite de idade onde antes era de 7 anos 

modificou-se para 12 anos. Possui também uma classificação do TDAH em leve, 

moderado e grave, sendo este grau medido de acordo com os sintomas ao longo da 

vida (MATTOS, 2013). 

 

 

2.1.2 O SNAP-IV 

 

 

O SNAP-IV compõe o DSM-IV – foi desenvolvido a partir dele. Para conhecer 

como o diagnóstico de TDAH é feito, basta acessar o site da associação. Nele é 

perceptível que os critérios diagnósticos de TDAH pouco se diferem dos da DCM, ou 

seja, mudam-se os nomes, porém tudo permanece igual. (MOYSÉS, 2010)  

O diagnóstico é feito baseado nas características do indivíduo, relatadas pelo 

mesmo, por familiares, professores ou pela instituição escolar, a interpretação cabe a 

um especialista. Como já foi dito aqui, nenhum exame dá o diagnóstico, pois sua 
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existência não é comprovada. Porém o questionário pode ser encontrado no site da 

associação para ser impresso e respondido por pais e professores, mas o diagnóstico 

só pode ser feito por um especialista (os especialistas em rotulação!).  

O critério A (Snap IV) é o questionário utilizado tanto para diagnosticar crianças 

e adolescentes quanto adultos – composto por 18 perguntas, sendo nove relacionadas 

à atenção e as outras nove à hiperatividade. Se o indivíduo obtiver seis respostas 

preenchidas com ‘bastante’ ou ‘demais’ em nove, é o necessário para ser 

diagnosticado com predominância de déficit de atenção ou de hiperatividade no 

TDAH, e assim, ser rotulado. Vale observar como é o detalhamento do questionário 

SNAP IV: 

 

 

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

UM X): 

 

 

 
N

e
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 (p. ex: 

brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros). 

    

 

8. Distrai-se com estímulos externos. 
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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 pára 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.). 

    

 

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 numa 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 numa 

criança ou adolescente. 

Fonte: Página da Web (ABDA). Disponível em: <http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/diagnostico-
criancas.html#sthash.5JzmoNdL.dpuf>. Acesso em: 22 mar. 2016 
 
 

Cabe destacar que o questionário (SNAP IV) é útil apenas para avaliar o critério 

A, portanto não se faz o diagnóstico apenas com esse critério. É necessário avaliar os 

demais critérios:  

 

http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/diagnostico-criancas.html#sthash.5JzmoNdL.dpuf
http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/diagnostico-criancas.html#sthash.5JzmoNdL.dpuf
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CRITÉRIO A: Sintomas (vistos acima) 

CRITÉRIO B: Alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos 

de idade. 

CRITÉRIO 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). 

CRITÉRIO D: Há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar por 

conta dos sintomas. 

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

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

Após esta explicação sobre o diagnóstico do TDAH a partir dos elementos 

dispostos no site da associação, nos surge uma pergunta: "Onde está a cientificidade 

deste “diagnóstico”?". Recorremos a Escudeiro(2010) para tentar responder: 

[...] sob a legenda de que a sociedade está desinformada acerca do distúrbio 
as indústrias farmacêuticas e suas associações geram evidências para provar 
que crianças hiperativas e desatentas sofrem de um distúrbio orgânico, que 
o tratamento é fácil e está ao alcance de todos, bastando estender as 
mãos e engolir. 

 

A cientificidade está na “afirmação” das indústrias farmacêuticas que produzem 

o Metilfenidato, remédio este utilizado para o “tratamento” de quem é diagnosticado 

com TDAH, sendo que essas indústrias ocultam os efeitos colaterais do metilfenidato 

(presente na Ritalina® e Concerta®). Nesse processo, a indústria é favorecida mas são 

ignoradas as consequências da medicalização nas crianças e adolescentes, a curto e 

a longo prazo. Vamos agora conhecer o “tratamento” do TDAH. 

 

 

2.2  O (dito) tratamento do TDAH 

 

 

Segundo a ABDA, o tratamento do TDAH é feito das seguintes maneiras: 

 
MEDICAÇÕES UTILIZADAS NO TRATAMENTO DO TDAH 

 

MEDICAMENTOS RECOMENDADOS EM CONSENSOS DE ESPECIALISTAS 

NOME QUÍMICO 
NOME 

COMERCIAL 
DOSAGEM 

DURAÇÃO 
APROXIMADA 

DO EFEITO 
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PRIMEIRA ESCOLHA: ESTIMULANTES (em ordem alfabética) 

Lis-dexanfetamina Venvanse 
30, 50 ou 70mg pela 

manhã 
12 horas 

Metilfenidato (ação 
curta) 

Ritalina 
5 a 20mg de 2 a 3 vezes 

ao dia 
3 a 5 
horas 

Metilfenidato (ação 
prolongada) 

Concerta  

 

Ritalina LA 

18, 36 ou 54mg pela 
manhã 

20, 30 ou 40mg pela 
manhã 

12 horas 
 

8 horas 

 

SEGUNDA ESCOLHA: caso o primeiro estimulante não tenha obtido o resultado 

esperado, deve-se tentar o segundo estimulante. 

 

TERCEIRA ESCOLHA 

Atomoxetina (1) Strattera 
10, 18, 25,40 e 60mg 1 

vez ao dia. 
24 horas 

 

QUARTA ESCOLHA: antidepressivos 

Imipramina 

(antidepressivo) 
Tofranil 

2,5 a 5mg por kg de peso 

divididos em 2 doses 
 

Nortriptilina 

(antidepressivo) 
Pamelor 

1 a 2,5mg por kg de peso 

divididos em 2 doses 
 

Bupropiona 

(antidepressivo) 
Wellbutrin SR 150mg 2 vezes ao dia  

 

QUINTA ESCOLHA: caso o primeiro antidepressivo não tenha obtido o resultado 

esperado, deve-se tentar o segundo antidepressivo. 

 

SEXTA ESCOLHA: alfa-agonistas 

Clonidina (medicamento 
anti-hipertensivo) (2) 

Atensina 
0,05mg ao deitar ou 2 

vezes ao dia 
12 a 24 
horas 

OUTROS MEDICAMENTOS 

Modafinila 
(medicamento para 
distúrbio do sono) 

Stavigile 
100 a 200mg por dia, no 

café. 
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Outros medicamentos que ainda não existem no Brasil: 

Focalin – um “derivado” do metilfenidato (na verdade, uma parte da própria 

molécula). 

Daytrana – um adesivo (para colocar na pele) de metilfenidato 

Dexedrine – uma anfetamina (Dextroanfetamina); existe a formulação de ação 

curta e de ação prolongada. 

Adderall – uma mistura de anfetaminas; existe a formulação de ação curta e de 

ação prolongada. 

Fonte: Página da Web (ABDA). Disponível em: <http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/tratamento.html>. 
Acesso em: 22 mar. 2016. 

 

Segundo o Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade, desde a 

criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), 

em 2007, cresce o número de vendas dos medicamentos utilizados para o tratamento 

do TDAH, mas o mais alarmante é o crescimento da venda da Ritalina®. Dados 

divulgados pelo jornal O Estado de S. Paulo, através da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), informam que o número de caixas de metilfenidato 

vendidas no país passou de 2,1 milhões em 2010 para 2,6 milhões em 2013. 

O metilfenidato é um medicamento que tem por finalidade tratar algo, 

entretanto, vem sendo prescrito de forma errônea para um suposto transtorno, e em 

um número alarmante, o que é preocupante, pois deixa claro que cada vez mais estão 

medicalizando crianças e adolescentes para uma padronização, tendo assim uma 

medicalização da aprendizagem e do comportamento. Afinal esse medicamento tem 

a mesma ação que a anfetamina e a cocaína, aumenta a concentração de dopamina 

na sinapse (VIÉGAS, 2015), podendo causar dependência, abstinência e alterações 

cardiovasculares e psiquiátricas. De acordo com Moysés e Collares(2009): 

O metilfenidato é responsável por um outro problema, extremamente sério: 
30 a 50% dos jovens em tratamento em clínicas para drogaditos relatam o 
uso abusivo de Ritalina®, que tem se tornado droga de escolha para 
adolescentes, por ser relativamente barata, acessível e, principalmente, por 
ser percebida como segura, uma vez que é prescrita por médicos. (p.36) 

 

Segundo Moysés e Collares (2009) os autores que defendem a existência do 

TDAH afirmam que a drogadição e comportamentos delinquentes seriam sinais do 

“transtorno”. Ressalvo aqui, novamente, que a Ritalina®, em altas doses, tem a mesma 

ação da cocaína e que, com o uso contínuo, afeta áreas cerebrais, refletindo 

http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/tratamento.html


    24 

 

posteriormente na dependência física e psíquica da droga, tornando o indivíduo um 

dependente químico. 

Profissionais da saúde e da educação utilizam a biologização como justificativa 

para as dificuldades escolares. Características individuais são transformadas em 

“disfunções neurológicas”. Professores e professoras se apegam a diagnósticos como 

"verdade absoluta", como causas para o não aprender (PATTO, 1990). Entretanto, 

entendemos que, enquanto docentes em formação, devemos acreditar em outras vias, 

que não o uso de medicamentos tarja preta em crianças, para se favorecer a 

aprendizagem. E, assim, buscarmos tais vias alternativas. 

Diagnósticos de TDAH, por exemplo, possuem inconsistências, equívocos, que 

são desconsiderados em busca de um controle da aprendizagem – sendo esta 

contínua, sem um fim – submetendo o sujeito à um encadeamento de formas de 

controle do processo de conhecimento, tentando-se controlar o que se faz, o que se 

pensa, o que se sente. Tal busca pelo controle acaba por produzir diagnósticos de 

transtornos desnecessários e, consequentemente, a medicalização de crianças em 

massa, é o que abordaremos no capítulo a seguir. 
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3 O QUE É MEDICALIZAÇÃO? 

 

“Rivotril para o pai, a mãe, o tio 
Ritalina para o menino e a menina: 
Indústria picareta, proxeneta, tarja preta.” 
(Nildão5, 2015) 

 

 

Explicitamos aqui o conceito de medicalização e nos posicionamos contra o 

mesmo, ainda que reconheçamos que tal processo vem sendo legitimado e praticado 

por pais, professores e médicos – neurologistas e psiquiatras – como justificativa para 

uma melhora na aprendizagem e no comportamento de crianças e adolescentes.6 

Medicalização é uma ação, praticada no dia a dia, perceptivelmente ou não. É 

quando transformamos problemas que não são de ordens médicas ou que não 

compete somente ao indivíduo em problemas de ordem médica e biológica. O 

problema é centrado no sujeito. O médico “descobre” o que é que o sujeito tem e 

receita uma solução para o mesmo, ou seja,  

 
Entende-se por medicalização o processo por meio do qual as questões da 
vida social – complexas, multifatoriais e marcadas pela cultura e pelo tempo 
histórico – são reduzidas a um tipo de racionalidade que vincula 
artificialmente a dificuldade de adaptação às normas sociais a determinismos 
orgânicos que se expressariam no adoecimento do indivíduo. (FÓRUM, 2015, 
p.11) 

 

Pode-se assim compreender que a medicalização é definida como um processo 

que transforma – falsamente – questões da ordem social, política e cultural em 

questões individuais. Utiliza-se este conceito para explicar o fato de ignorar todas as 

relações extraescolares, seja ela, emocional, social, cultural ou até mesmo em âmbito 

familiar. Moysés e Collares conceituam o termo medicalização: 

 
[...] refere-se ao processo de transformar questões não médicas, 
eminentemente de origem social e política, em questões médicas, isto é, 
tentar encontrar no campo médico as causas e soluções para problemas 
dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência 
médica que discute o processo saúde-doença como centrado no indivíduo, 
privilegiando a abordagem biológica, organicista. Daí as questões 
medicalizadas serem apresentadas como problemas individuais, perdendo 
sua determinação coletiva. Omite-se que o processo saúde-doença é 

                                                 
5NILDÃO, 2015. Poesia retirada do Facebook do Fórum Sobre Medicalização da Educação e da 
Sociedade. (http://www.nildao.com.br/). Disponível em: 
<https://www.facebook.com/forumsobremedicalizacao/> Acesso em: 23 ago. 2016. 
6Sugestão para que se conheça o Fórum Sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, site: 
www.medicalização.org.br 

http://www.nildao.com.br/
https://www.facebook.com/forumsobremedicalizacao/
http://www.medicalização.org.br/
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determinado pela inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a 
expressão do individual e do coletivo. (MOYSÉS E COLLARES, 1994, p.25) 

 

A medicalização ocorre quando as diversidades são compreendidas como 

problemas ou invenção e, a partir daí, tornar-se uma doença a ser combatida. 

Despejam-se diagnósticos, rótulos e remédios e cessam os conflitos. Não se tem mais 

questionadores, não se tem mais criança correndo e atrapalhando a aula, não se tem 

mais nenhuma mãe e pai “passando vergonha” na rua ou na casa de algum parente 

ou amigo. Não há infância, não há criança. Ninguém vai questionar se há algo além 

do que o médico diz, afinal ele estudou para isso e confia-se na ciência. Portanto, 

demos remédios às nossas crianças e adolescentes! 

No caso do TDAH o “tratamento” que neurologistas e outros profissionais da 

saúde dão é o uso de psicofármacos, geralmente o metilfenidato, conhecido como 

Ritalina®, Concerta® – esse último parece até piada, consertar o que? Uma criança 

que possui características comportamentais de infância? Bem perturbador isto. Sendo 

ele um medicamento muito forte, com um determinado tempo aumenta-se o risco de 

a criança tornar-se um jovem ou adulto dependente químico, pois tem o mesmo efeito 

que a cocaína e anfetamina - drogas que aumentam a concentração de dopamina na 

sinapse (MOYSÉS E COLLARES, 2009, p. 36-37). Também são utilizados 

antidepressivos nesse tratamento também. 

A dependência química, porém, não é o único problema encontrado ao se 

utilizar o medicamento – metilfenidato. Na bula da Ritalina®7 pode-se ver vários outros 

problemas e contraindicações, tais como: “os pacientes agitados, tensos ou ansiosos 

não devem fazer o uso da Ritalina; não deve ser utilizado em crianças menores de 6 

anos”. Mas não seria para deixar a criança quieta, prestar a atenção na aula, não 

correr em casa e na sala, parar de gritar, deixar de ser agitado? Não pode fazer o uso 

antes dos 6 anos e tem crianças de 4 anos sendo diagnosticadas? Neste momento 

mostra-se o interesse econômico das indústrias farmacêuticas e seus financiadores, 

o capitalismo envolvido nos novos transtornos: 

 
As relações que se estabelecem entre a indústria e a produção dos artigos 
que “comprovam” a existência das doenças, além da “eficácia” dos 
tratamentos balizados por essa lógica “terapêutica”, passam longe do que se 
espera do ponto de vista ético. (FÓRUM, 2015, p.12)  
 

                                                 
7Para ver trechos da bula da Ritalina®: Anexo 3 
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Artigos e pesquisas que analisam a relação entre o tratamento e a “doença” 

nem sempre deixam claro o interesse e o patrocínio das indústrias farmacêuticas. 

Segundo o Fórum de Medicalização da Educação e Sociedade, pode-se dizer que é 

o próprio processo de medicalização que fabrica remédios para doenças, bem como 

fabricam doenças para remédios, assim, fortalecendo os interesses da indústria 

farmacêutica. 

 

3.1 Medicalização da infância e da aprendizagem 

 

"Nós não precisamos de educação! 
Nós não precisamos de controle mental! 
Nada de sarcasmo negro na sala de aula! 
Professores, então, deixem nós as crianças em paz!! 
Hey, professores, deixem nós as crianças em paz!! 
No total, você é somente mais um tijolo no muro... 
No total, você é somente mais um tijolo no muro..." 
(Tradução livre. Another Brick In The Wall, Pink Floyd8) 

 

No site da ABDA encontra-se um texto de Rohde e Mattos (2011) intitulado 

“Porque desinformação, falta de raciocínio cientifico e ingenuidade constituem uma 

mistura perigosa”, que foi elaborado em resposta ao texto “Why I Believe that Attention 

Deficit Disorder is a Myth” (Porque eu acredito que TDAH é um mito) de Thomas 

Armstrong, ao ler este texto alguns pontos chamaram nossa atenção, dentre os 

seguintes:  

 

i. Os autores praticamente “afirmam” que não há um diagnóstico ou uma forma precisa 

de se diagnosticar o TDAH - o que, em nossa opinião, já coloca uma grande dúvida 

sobre a existência do TDAH. Mesmo que os autores busquem comparar seus 

argumentos quanto à cientificidade a partir dos exemplos da esquizofrenia, da cefaleia 

e outros que não são diagnosticados através de exame de sangue ou quaisquer 

exames clínicos. 

 

                                                 
8WATERS, Roger. Another Brinck In The Wall (Part.2). Pink Floyd. Álbum: The Wall. Harvest Records. 

Columbia–EUA. 1979. Tradução disponível em: <https://www.vagalume.com.br/pink-floyd/another-
brick-in-the-wall-traducao.html> Acesso em: 23 ago. 2016. 

https://www.vagalume.com.br/pink-floyd/another-brick-in-the-wall-traducao.html
https://www.vagalume.com.br/pink-floyd/another-brick-in-the-wall-traducao.html
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ii. Ao “responder/criticar” Armstrong, os autores cometem um “erro enorme”. Ao serem 

indagados sobre o porquê de se rotular as crianças como portadoras do TDAH, os 

autores respondem da seguinte forma:  

 
Acontece que são inúmeros os estudos que mostram claramente que 
crianças e adolescentes com sintomas importantes de desatenção, 
hiperatividade e /ou impulsividade tem muito mais problemas escolares [...], 
maiores taxas de uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas, menor grau 
de satisfação pessoal e até maiores taxas de acidentes e procura de 
atendimento médico. [...] Talvez, para que essas crianças possam ser 
adequadamente reconhecidas e tratadas. Ou o autor prefere que elas 
continuem sendo rotuladas nas escolas como burras, incompetentes, ou 
malcriadas como normalmente acontece quando não se conhece o TDAH? 
(ROHDE E MATTOS, 2011) 

 

 Mas como assim, o TDAH trata-se de um rótulo em combate a um rótulo 

escolar? Trata-se então do seguinte pensamento, é melhor a criança ser rotulada com 

TDAH – tomar remédios, não ser compreendida e ter seu desenvolvimento e 

aprendizagem “domada/adestrada” – a ser rotulada de “burra”, mal criada, e outros 

rótulos que assim pode-se chamar de bullying? 

A escola acaba por promover o processo de medicalização e patologização 

devido a seu caráter de produção e regulamentação social, auxiliando, assim, no 

crescimento do número de diagnósticos e, consequentemente, no uso de 

psicofármacos para o tratamento. A medicalização pode vir a se transformar em 

patologias na tentativa de se reduzir a responsabilidade do social e do político à algo 

individual e orgânico, afinal, é mais fácil resolver problemas médicos que reinventar 

métodos de educação. Moysés e Collares (1994) elucidam:  

 
O espaço escolar, voltado para a aprendizagem, para a normalidade, para o 
saudável, transforma-se em espaço clínico, voltado para os erros e distúrbios. 
Sem qualquer melhoria dos índices de fracasso escolar... Porém, se as 
crianças continuam não aprendendo, a isto se agrega, em taxas alarmantes, 
a incorporação da doença... uma doença inexistente... (MOYSÉS E 
COLLARES, 1994, p. 31)  

 

Docentes justificam os problemas de aprendizagem dos discentes como algo 

individual da criança sendo problemas de saúdes, má criação familiar e não 

acompanhamento na vida educativa. "Não aprender" tornou-se anomalia, 

anormalidade, doença, má criação, tudo menos responsabilidade da escola e dos 

profissionais da educação.  Mascara-se o real problema escolar colocando a culpa no 

indivíduo (PATTO, 1990). Esquecemos que os professores cuidam de 30 a 40 alunos 

e não podem dar uma atenção maior às diversidades e ao tempo de aprendizagem 
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de cada um. É cobrado um planejamento anual que professores e professoras devem 

cumprir. Esquecemos também a falta de estrutura escolar, do salário de 

professores(as) e outros – inúmeros – problemas do sistema escolar. Afinal é muito 

mais fácil e prático culpabilizar o indivíduo (a criança, o adolescente ou adulto) e 

modificá-lo do que mudar todo um sistema. 

A sociedade nos apresenta a escola como um local à parte da vida do aluno, 

local esse onde não se podem entrar emoções. As emoções atrapalham o 

desenvolvimento escolar. É perceptível o fato de que a escola possa ter ser tornada 

um espaço medicalizante, onde se responsabiliza a criança e o adolescente. É mais 

fácil encaminhá-los a um neurologista ou psiquiatra para que tomem medicamentos 

do que verificar se determinados comportamentos como pular, correr, gritar e se 

machucar são apenas expressões da própria infância. 

O comportamento e o tempo da criança vêm sendo desrespeitados, tentando 

os enquadrar em um “padrão” através do uso de psicofármacos, procurando uma 

doença para justificar uma falha que não cabe à criança e sim a outros. Esqueceu-se 

o que é infância, o brincar com os amigos na rua de jogar bola, pique esconde, 

amarelinha, pular corda brincar na areia, na lama. Esqueceu-se da natureza. 

Esqueceu-se o que é ser criança, ser feliz, ser humano, ser pessoa, esqueceu-se o 

que é ser. 

A escola vem sendo um espaço que reproduz um pensamento e discurso raso 

ao qual reduzimos o corpo ao biológico descaracterizando aspectos que perpassam 

a vida do indivíduo, busca-se um padrão – um comportamento natural –, o aluno ideal, 

e esquece-se que somos sujeitos plurais e que estamos em constantes mudanças, 

assim também são as crianças. Portanto não se pode criar um padrão ideal, 

desconsiderando as subjetividades de cada um. Não existe um único modo de viver, 

de ser, de crescer. Existem diversos, infinitos. Nem todos temos as mesmas criações, 

as mesmas oportunidades e, principalmente, nem todos somos da mesma classe 

social; por tanto, como buscarmos um padrão no que tange a igualdade se a mesma 

não nos é concedida? 
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Lygia Viégas9 (2015), ao ser questionada sobre a existência de casos extremos 

de TDAH e a defesa de que nenhuma criança com transtorno de atenção que deva 

ser medicada, nos aclara:  

 
Eu e o Fórum Sobre Medicalização da Educação e da Sociedade do qual faço 
parte, entendemos que não há razão neste mundo que justifique usar um 
medicamento psiquiátrico, tarja preta, cuja eficácia a própria bula põe em 
suspeição, para tratar crianças de um transtorno neurológico sem 
comprovação científica. E aí a gente vai ter que pensar em outras estratégias: 
propor arte, propor brincadeira. Contra a tarja preta, precisamos de uma 
sociedade tarja branca, que brinque. Que ponha a brincadeira no centro da 
vida. A experiência da coletividade, da cultura, da arte, do movimento social 
são espaços de produção de saúde. A gente tem que buscar na diversidade 
humana as variadas potencialidades das pessoas. É delicado falar nomes, 
mas fico pensando, por exemplo, num músico como Carlinhos Brown, que é 
um cara que é super agitado, multi-instrumentista, extremamente criativo, que 
coloca uma máquina inteira para girar em torno da música... O que seria dele 
se na infância dele tivessem dito para ele: 'isso é um PROBLEMA seu? ' A 
gente precisa ver potência ao invés de ver doença. A dificuldade de lidar com 
essas características não é da criança. É do adulto. 

 

Reiterando a concepção de que a existência de TDAH não foi comprovada e que 

trata-se de um “transtorno” composto por conceitos vagos, o que há na realidade é 

uma necessidade de rotular e culpabilizar a criança (com diagnósticos de transtornos) 

por notas ruins ou falta de atenção, para que se possa moldá-la ao comportamento 

dito normal, ou seja 

 
[...] Temos que defender que as crianças possam aprender que a escola seja 
capaz de identificar como são as crianças, quais os processos cognitivos que 
elas usam para aprender. Que a escola e as professoras sejam capazes de 
avaliar as possibilidades e as necessidades de cada criança, acolher e ajuda-
las a superar os seus próprios limites. (MOYSÉS e COLLARES, 2010, p.23) 

 

Nossa sociedade desenvolveu uma concepção de certo e errado, bom e mau, 

saúde e doença. Os pais buscam incessantemente introduzir seus filhos nos padrões 

estipulados, bem como “facilitam” o ingresso de seus filhos em atividades extras – não 

escolares – pensando em seu futuro, buscando estabilidade e quem sabe um futuro 

melhor que o que seus pais tiveram. A criança então passa a ter atividades o dia 

inteiro, escola, inglês, espanhol, informática, natação, ballet, futebol, e onde fica o 

brincar? Onde fica a infância? Acabam por perdê-la ou tê-la de forma bem genérica e 

falseada. 

                                                 
9 MENDONÇA, Tatiana. Viégas: “Precisamos ver potência, ao invés de ver doença”. A Tarde. UOL. 

2015. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1693347-viegas-precisamos-ver-
potencia-ao-inves-de-ver-doenca>Acesso em: 29 mar. 2016. 
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Hoje em dia as crianças acabam se tornando “produto”/resultado do mundo 

globalizado, dos avanços tecnológicos, do capitalismo, onde a lógica é quem tem mais 

é o melhor. Hoje vivem em seus smartphones, notebooks, vivem quase que a maioria 

de seu tempo em creches ou em atividades que ultrapassam seus limites e as deixam 

esgotadas. Isso auxilia no surgimento de diversos diagnósticos de transtornos e um 

continuum a medicalização da vida. E quais as alternativas? Na seção seguinte, 

apresentamos as atividades lúdicas como alternativas à aprendizagem e à 

desmedicalização.  
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4 NA CONTRAMÃO DO DIAGNÓSTICO E DA MEDICALIZAÇÃO: A LUDICIDADE 

NA APRENDIZAGEM 

 

 

Qual o espaço do lúdico na infância? Pensar essa temática nos possibilita 

diversos questionamentos. O primeiro é a definição de criança. Criança é o sujeito que 

brinca. Isso nos faz questionar sobre qual espaço que destinamos à brincadeira em 

nossa prática pedagógica. Será que a brincadeira é importante? Por que o lúdico pode 

vir a ser atrativo e facilitador da aprendizagem? Por que são importantes? Para 

defender o lúdico como alternativa no desenvolvimento da criança e da aprendizagem 

e, consequentemente, como alternativa à desmedicalização, nos baseamos nas 

contribuições de Vygotsky (1998) e Kishimoto (1994, 2000 e 2008). 

A palavra lúdico é derivado do termo latino ludos, que significa “jogo e 

divertimento”. É o lúdico de suma importância na aprendizagem pois apresenta 

princípios morais específicos para cada fase da vida, sendo nas fases iniciais e na 

adolescência voltada mais para cunho pedagógico.  

A ludicidade proporciona aos seres humanos um amplo benefício à saúde 

mental. É um aprendizado que requer mais atenção dos educadores e pais. Através 

dele, as crianças começam a criar suas relações com o mundo, com as pessoas e 

com os objetos. Através do lúdico a criança – na verdade, todos os seres humanos 

independente de sua idade – expressa seus pensamentos e sentimentos, imagina e 

transforma sua realidade, recria experiências, socializa e compreende o mundo, 

desenvolve sua criatividade e comunicação. No brincar, a criança vivencia o lúdico e, 

por meio dele, constrói seu conhecimento, interage com outras crianças, com outro 

mundo, o mundo da imaginação - onde tudo é possível. Segundo Piaget é através do 

lúdico que a criança se desenvolve. 

Como dito, a ludicidade é vivenciada através dos jogos e com o brincar. O jogo 

proporciona a mudança de uma realidade difícil, a fantasia, mas, não pode ser 

relacionado ao prazer, pois existem jogos que não proporcionam prazer para as 

crianças (como por exemplo os jogos de competição - a criança que ganhar vai sentir 

prazer no determinado jogo, mas a criança que perde não sentirá prazer). 

Proporcionando prazer ou não, o jogo é sempre aprendizado já que uma de suas 

características na educação infantil é propiciar às crianças habilidades para lidarem 

com regras e emoções (VYGOTSKY, 1998, p.105).  



    33 

 

Kishimoto (1994) afirma que definir o jogo é uma tarefa difícil, pois este pode 

ser compreendido de diversas formas e modos de jogo, o jogo sempre possui uma 

regra seja pré-estipulada pelo professor ou pais, seja desenvolvida pelas crianças na 

hora do jogo. O autor nos apresenta algumas modalidades de jogos:  

 
[...] jogos políticos, de adultos, de crianças, de animais ou de amarelinha, de 
xadrez, de adivinhas, de contar estórias, de brincar de "mamãe e filhinha", de 
dominó, de quebra-cabeça, de construir barquinho e uma infinidade de 
outros. Tais jogos, embora recebam a mesma denominação, têm suas 
especificidades. (KISHIMOTO, 1994, p. 105) 
 
 

Como foi dito na seção anterior, a criança vem perdendo seu espaço de brincar. 

Seu tempo é cronometrado, sua agenda cheia de atividades, menos o brincar, menos 

o tempo de se imaginar, de se reinventar. As crianças não possuem tempo de serem 

crianças, mesmo este sendo um direito dado à elas por lei. O art. 227 da Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)10 (Grifo nosso. CRFB/1988) 

 

Encontramos o direito ao brincar também na Lei nº8.069/1990(Estatuto da 

Criança e do Adolescente) que estabelece em seu art. 4º o direito ao lazer11 e no art. 

16º direito à liberdade, ao brincar, praticar esportes e divertir-se. O direito de brincar, 

portanto, é reconhecido e “assegurado” pela legislação brasileira. Entretanto, na 

prática, dificilmente é visto em seu pleno exercício. 

A brincadeira auxilia no desenvolvimento da socialização e na compreensão de 

mundo. Segundo Kishimoto (2000, p.15), as atividades lúdicas, o tempo de brincar 

são ocasionais, não fazem parte da rotina escolar, o lúdico vem perdendo seu espaço 

em sala de aula e quando é proposto possui o objetivo de escolarização e não de 

socialização, é visto com um tapa buraco, ou somente é disponibilizado à criança no 

horário do “recreio”. 

                                                 
10BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 227. Julho de 2010. Disponível 
em: <https://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp> Acesso 
em: 13 out. 2017. 
11BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm> Acesso em: 13 out. 2017. 
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Todas as atividades devem ser pensadas de acordo com as singularidades de 

cada criança, adaptadas à cada situação e contexto social. As atividades devem ser 

pensadas explorando o lúdico e os espaços escolares, lembrando que a organização 

do ambiente deve ser propício para que isso ocorra, pois o currículo limita, sistematiza 

o saber sendo que este – o currículo – deve atender as necessidades básicas das 

crianças, além do educar, também o cuidar, as linguagens das crianças valorizando 

suas relações sociais, bem como o professor deve estimular, aguçar a curiosidade da 

criança.  

O(a) professor(a) é quem auxilia no processo de aprendizagem e, portanto, 

deve se permitir novos desafios, não apenas reproduzir o que se encontra nos livros 

didáticos, mas ser o mediador no processo de ensino e aprendizagem. Deve organizar 

o espaço da sala de aula, ou fora da mesma, e incentivar a brincadeira, o jogo, o 

lúdico, pois por meio da imaginação que fica perceptível as singularidades das 

crianças, que devem ser respeitadas e o professor além de possuir a função de 

mediação e de aguçador da criatividade e da imaginação deve propiciar elemento para 

os mesmos. 

As salas de aulas devem ser organizadas de maneira a fazer com que a criança 

se expresse corporalmente. Porém, além da "falta" de espaço na sala de aula os 

professores, tentam disciplinar os corpos, ou melhor, como diz Foucault(1999) em 

"Vigiar e Punir", docilizar os corpos. Como desculpa para tal busca por padronização, 

vem o diálogo de que estão os preparando para as séries seguintes. Assim, além de 

alfabetizar precocemente, acabam por perpetuar rótulos e posteriormente 

diagnósticos de “distúrbios” e “transtornos” de aprendizagem, e consequentemente a 

medicalização.  

Professores hoje em dia buscam diagnósticos, laudos, para crianças que os 

“desafiam”, as chamadas "crianças-problemas". Buscam um método mais rápido e 

fácil e que não dê trabalho aos mesmos. As atividades lúdicas podem ser utilizadas 

como aparato para não medicalização, pois através delas podemos produzir um novo 

olhar sob a criança. Temos a possibilidade de perceber que a criança está sendo 

somente criança, aquela que brinca, que o imaginário lhe impressiona, que a 

imaginação as levam para um outro lugar o qual as possibilitam aprender. É tão 

interessante aprender de forma dinâmica, a criança gosta de se movimentar – não 

somente corporalmente – aprender cantando, dançando, brincando, contando com os 

personagens preferidos deles, o lúdico os atraem. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabemos que o conceito de infância foi criado ao longo da história, assim como 

nos mostra Philippe Ariès. Até o fim do século XVII, aproximadamente, o sentimento 

de infância era ausente, havia a criança em si mas o sentimento que conhecemos 

hoje por elas. As crianças eram vistas e vestidas como adultos em miniaturas, seus 

cuidados e educação eram feitos especialmente pelas mães, eram tratadas como 

adultas, tidas como criaturas de Deus, frágeis, ingênuas que deveriam ser protegidas 

e disciplinadas, havia também instituições alternativas que cuidavam de crianças em 

situações desfavoráveis ou que eram rejeitadas. Não se tinha a visão de criança que 

temos atualmente, a criança não era vista como um ser atuante na sociedade, mas 

como desconsiderá-las? Como deixar de vê-las como um todo e olhá-las no individual, 

como se fossem culpadas de tudo o que ocorre com elas, como se as transformações 

que perpassam suas vidas fossem extrínsecas a elas.  

Se um adulto sofre com a atual condição social, econômica, política em que 

vivemos atualmente no Brasil, imaginem a criança? Imagine uma criança da 

comunidade, muitas vezes sem ter o que comer, vestir, com quem conversar, brincar, 

vivendo a realidade da “favela”, a qual sabemos que não é nada fácil, esta criança vai 

chegar e extravasar na escola, se vê a mãe apanhando do pai pode ser que bata em 

outras crianças, pois é o que ele vê e reproduz, se não tem muito contato com outras 

crianças fora da escola para brincar pode ser que seja lá dentro que ele busque 

brincar, afinal é criança, precisa brincar, precisa viver.  

A busca pela cientificidade para resolução de qualquer “problema” vem 

desencadeando um consumo em massa de medicamentos. Busca-se imediatismo em 

tudo hoje em dia e o método mais rápido e fácil é o uso do remédio. Ao tentar colocar 

um padrão, moldar cada sujeito, cada criança, se está rotulando, segregando e 

aprisionando os sujeitos. Precisamos ter em mente que somos diversos e que a vida 

é mais ampla e complexa que os padrões de classificação estabelecidos socialmente. 

O corpo não é um objeto material, uma máquina que precisa ser consertada. O 

corpo somos nós, nossa subjetividade. Por ele existimos e vivemos. Podemos dizer 

então que corpos falam e é necessário respeitar todo e qualquer tipo de existência. 
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Somos mais que diagnósticos, somos seres, somos todos, somos tudo e mais um 

pouco, somos quem queremos ser ou o que podemos ser. 

Vivemos em um momento onde o “desinteresse”, a “dificuldade de 

aprendizagem” são vistos como doença biológica e esquecemos que nós, seres 

humanos, não somos constituídos somente de dimensões biológicas. Somos também 

dimensões sociais, políticas, psicológicas, econômicas e outras. Ou seja, de tudo o 

que está ao nosso redor e que nos é subjetivo, o que nos atinge. 

A escola não é somente um espaço para formação acadêmica da criança – 

como é apresentada. É o espaço do desenvolvimento social e pessoal da mesma. 

Portanto deve-se ter prudência com os rótulos dados as criança e não tentar as 

normatizar. Sabemos que a “disciplina” em sala de aula é importante, entretanto não 

deve ser produzida com o laudos ou com o uso de psicofármacos, esta – a disciplina 

– deve ser construída em uma relação entre escola, professor e aluno. 

Não devemos buscar rótulos, diagnósticos, laudos para se dar aula, para nos 

relacionarmos com outros seres humanos, devemos promover a aprendizagem de 

forma ampla e respeitando o momento e o limite de cada um. É claro que podemos 

auxiliar para romper os limites, entretanto essa ruptura não deve ser forçada e sim 

estimulada. Ou como diria Ligia Viégas, "potencializada". Temos de promover a 

educação livre, a educação que incentiva a criatividade, a educação da descoberta e 

não a que rotula e estigmatiza o sujeito. A sala de aula pode (e deve!) ser um espaço 

pedagógico, promotor de aprendizagem e valores significativos. Não um espaço 

clínico reprodutor de rótulos e promotor da medicalização. Sigamos na luta! 
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Anexo 1: Critérios diagnósticos para transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade – DSM-IV12 

 

 

Critérios Diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

  

A. Ou (1) ou (2) 

1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo menos 

6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

 

Desatenção: 

(a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido 

em atividades escolares, de trabalho ou outras. 

(b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas. 

(c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. 

(d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, 

tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de 

oposição ou incapacidade de compreender instruções). 

(e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. 

(f) com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa). 

(g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por ex., 

brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais). 

(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa. 

(i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. 

 

2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por pelo menos 

6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

 

                                                 

12Fonte: Página da Web: DSM IV - Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, 4ª edição 

revisada. Disponível em: <http://www.tdah.net.br/dsm.html>. Acesso em 07 jan. 2017. 

http://www.tdah.net.br/dsm.html


 

Hiperatividade: 

(a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. 

(b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado. 

(c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isto é 

inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas 

de inquietação). 

(d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer; 

(e) está frequentemente "a mil" ou muitas vezes age como se estivesse "a todo vapor". 

(f) frequentemente fala em demasia. 

 

Impulsividade: 

(g) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas; 

(h) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez; 

(i) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por ex., intromete-

se em conversas ou brincadeiras).  

 

B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção que causaram 

prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

 

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos 

(por ex., na escola [ou trabalho] e em casa).  

 

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico e não são 

melhor explicados por outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor, 

Transtorno de Ansiedade, Transtorno Dissociativo ou um Transtorno da 

Personalidade).  

 



 

Codificar com base no tipo: 

 

F90.013 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado: 

se tanto o Critério A1 quanto o Critério A2 são satisfeitos durante os últimos 6 meses. 

F98.8 - 314.00 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Desatento: Se o Critério A1 é satisfeito, mas o Critério A2 não é 

satisfeito durante os últimos 6 meses. 

F90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Hiperativo-Impulsivo: Se o Critério A2 é satisfeito, mas o Critério 

A1 não é satisfeito durante os últimos 6 meses.  

 

Nota para a codificação: Para indivíduos (em especial adolescentes e adultos) que 

atualmente apresentam sintomas que não mais satisfazem todos os critérios, 

especificar "Em Remissão Parcial". 

 

F90.9 - 314.9 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Sem Outra 

Especificação 

 

Esta categoria aplica-se a transtornos com sintomas proeminentes de desatenção ou 

hiperatividade-impulsividade que não satisfazem os critérios para Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade. 

  

                                                 
13As codificações F90.0, F98.8 e F90.9 correspondem ao CID-10 (Classificação Internacional de 

Doenças). F90 - Transtornos hipercinéticos e F98 - Outros transtornos comportamentais e emocionais 
com início habitualmente durante a infância ou a adolescência. Disponível em: 
<http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10/f90-f98-transtornos-do-comportamento-e-transtornos-
emocionais-que-aparecem-habitualmente-durante-a-infancia-ou-a-adolescencia>. Acesso em: 07 jan. 
2017. 
 

http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-f/f90/transtornos-hipercineticos
http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-f/f98/outros-transtornos-comportamentais-e-emocionais-com-inicio-habitualmente-durante-a-infancia-ou-a-adolescencia
http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-f/f98/outros-transtornos-comportamentais-e-emocionais-com-inicio-habitualmente-durante-a-infancia-ou-a-adolescencia
http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10/f90-f98-transtornos-do-comportamento-e-transtornos-emocionais-que-aparecem-habitualmente-durante-a-infancia-ou-a-adolescencia
http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10/f90-f98-transtornos-do-comportamento-e-transtornos-emocionais-que-aparecem-habitualmente-durante-a-infancia-ou-a-adolescencia


 

Anexo 2: Critérios diagnósticos para transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade – DSM-V14 

 

 

Critérios Diagnósticos  

 

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que 

interfere no funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por (1) e/ou 

(2):  

 

Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um 

grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo 

diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais: 

 

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, 

desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para 

adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas 

são necessários.  

 

1) Desatenção: 

 

(a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido 

em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades (p. ex., negligencia ou 

deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso).  

(b) Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas (p. ex., dificuldade de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras 

prolongadas).  

                                                 

14Fonte: Página da Web: DSM V - Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. American 

Psychiatnc Association (tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento, et al.). p.59 – 66. Disponível 
em:<http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-
file/1426522730/6d77c9965e17b15/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DS
M%20V.pdf>. Acesso em 07 jan. 2017. 
 



 

(c) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra 

diretamente (p. ex., parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de 

qualquer distração óbvia).  

(d) Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos 

escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, mas 

rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo).  

(e) Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex., 

dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais e 

objetos pessoais em ordem; trabalho desorganizado e desleixado; mau 

gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos).  

(f) Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam 

esforço mental prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para 

adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de 

formulários, revisão de trabalhos longos).  

(g) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., 

materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, 

celular).  

(h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes 

mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados). 

(i) Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex., realizar 

tarefas, obrigações; para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar 

contas, manter horários agendados). 

 

2) Hiperatividade e impulsividade: 

 

(a) Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.  

(b) Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que 

permaneça sentado (p. ex., sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro 

local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça em um mesmo 

lugar).  

(c) Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é 

inapropriado. (Nota: Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de 

inquietude.).  



 

(d) Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer 

calmamente.  

(e) Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado" (p. ex., 

não consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em 

restaurantes, reuniões; outros podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de 

acompanhar).  

(f) Frequentemente fala demais.  

(g) Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido 

concluída (p. ex., termina frases dos outros, não consegue aguardar a vez de falar).  

(h) Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p.ex., aguardar em uma 

fila).  

(i) Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, jogos 

ou atividades; pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber 

permissão; para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir o controle 

sobre o que outros estão fazendo).  

 

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes 

antes dos 12 anos de idade.  

 

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes 

em dois ou mais ambientes (p. ex., em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou 

parentes; em outras atividades).  

 

D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, 

acadêmico ou profissional ou de que reduzem sua qualidade.  

 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou 

outro transtorno psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental 

(p. ex., transtorno do humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, 

transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substância).  

 

Determinar o subtipo:  

 



 

314.1 (F90.2) Apresentação combinada: Se tanto o Critério A1 (desatenção) quanto o 

Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) são preenchidos nos últimos 6 meses. 

314.0 (F90.0) Apresentação predominantemente desatenta: Se o Critério A1 

(desatenção) é preenchido, mas o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não é 

preenchido nos últimos 6 meses.  

314.1 (F90.1) Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva: Se o Critério A2 

(hiperatividade-impulsividade) é preenchido, e o Critério A1 (desatenção) não é 

preenchido nos últimos 6 meses.  

 

Especificar se:  

 

Em remissão parcial: Quando todos os critérios foram preenchidos no passado, nem 

todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses, e os sintomas ainda 

resultam em prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou profissional.  

 

Especificar a gravidade atual:  

Leve: Poucos sintomas, se algum está presente além daqueles necessários para 

fazer o diagnóstico, e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos 

no funcionamento social ou profissional.  

Moderada: Sintomas ou prejuízo funcional entre “leve” e “grave” estão presentes.  

Grave: Muitos sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico estão 

presentes, ou vários sintomas particularmente graves estão presentes, ou os sintomas 

podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional. 

  



 

Anexo 3: Bula Ritalina®15- Trechos 

 

 

Ação do medicamento: 

Ritalina® LA tem como substância ativa o cloridrato de metilfenidato. Este 

medicamento é um estimulante do sistema nervoso central.  

A Ritalina® LA age melhorando as atividades de certas partes do cérebro que são 

pouco ativas. A Ritalina® LA melhora a atenção e a concentração, além de reduzir 

comportamento impulsivo.  

Uma cápsula de Ritalina® LA fornece uma liberação inicial da substância ativa e uma 

segunda liberação aproximadamente 4 horas depois.  

 

CONTRAINDICAÇÕES DO MEDICAMENTO: 

Não tome Ritalina® LA se você:  

 É alérgico (hipersensível) ao metilfenidato ou a qualquer outro componente de 

Ritalina® LA listado no início desta bula. Se você achar que pode ser alérgico, peça 

orientação ao seu médico;  

 Sofre de ansiedade, tensão ou agitação; 

 Tem algum problema da tireoide;  

 Tem problemas cardíacos, como ataque cardíaco, batimento cardíaco irregular, dor 

no peito (angina), insuficiência cardíaca, doença cardíaca ou se nasceu com problema 

do coração;  

 Tem pressão sanguínea muito alta (hipertensão) ou estreitamento dos vasos 

sanguíneos (doença arterial oclusiva que pode causar dor nos braços e pernas);  

 Estiver tomando um medicamento chamado “inibidor da monoamino oxidase” 

(IMAO), utilizado no tratamento da depressão ou tiver tomado IMAO nas últimas duas 

semanas (vide “Ingestão concomitante com outras substâncias”);  

 Tem pressão ocular aumentada (glaucoma);  

 Tem um tumor da glândula adrenal chamado feocromocitoma; 

 Tem fala e movimentos corpóreos incontroláveis (síndrome de Tourette) ou se 

qualquer outro membro da família for portador desta síndrome.  
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Se você acha que algum dos casos acima aplica-se a você, informe ao seu médico 

sem tomar Ritalina® LA. 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES RITALINA® LA  

Não é recomendada para crianças com menos de 6 anos de idade. 

 

* Algumas crianças tomando Ritalina® LA por um período longo podem ter um 

crescimento mais lento que o normal, mas elas geralmente o recuperam quando o 

tratamento é interrompido.  

Não há evidências que pacientes com TDAH fiquem viciados em Ritalina® LA, ou que 

eles tendam a abusar de drogas durante a vida. A Ritalina® LA, como todos os 

medicamentos que contêm estimulantes do sistema nervoso central, será prescrita a 

você apenas sob supervisão médica próxima e após diagnóstico adequado. 

 

O MEDICAMENTO PODE CAUSAR: 

Assim como outros medicamentos, a Ritalina® LA pode causar alguns efeitos 

indesejáveis, embora nem todas as pessoas os apresentem. Estes efeitos são, 

normalmente, leves a moderados e, geralmente, transitórios.  

Algumas reações adversas podem ser sérias:  

Informe seu médico imediatamente se você apresentar:  

 Inchaço dos lábios ou língua, ou dificuldade de respirar (sinais de reação alérgica 

grave);  

 Febre alta repentina, pressão arterial muito elevada e convulsões graves (Síndrome 

Neuroléptica Maligna);  

 Dor de cabeça grave ou confusão, fraqueza ou paralisia dos membros ou face, 

dificuldade de falar (sinais de distúrbio dos vasos sanguíneos cerebrais);  

 Batimento cardíaco acelerado, dor no peito, movimentos bruscos e incontroláveis 

(sinal de discinesia);  

 Equimose (sinal de púrpura trombocitopênica);  

 Espasmos musculares ou tiques; 

 Garganta inflamada e febre ou resfriado (sinais de baixa contagem de células 

brancas do sangue);  



 

 Movimentos contorcidos incontroláveis do membro, face e/ou tronco (movimentos 

coreatetoides); 

 Ver ou sentir coisas que não existem na realidade (alucinações); 

 Desmaios (convulsões, epilepsia ou crises epilépticas);  

 Bolhas na pele ou coceiras (sinal de dermatite esfoliativa);  

 Manchas vermelhas sobre a pele (sinal de eritema multiforme).  

 

Algumas reações adversas são muito comuns (ocorre em mais de 10% dos 

pacientes que utilizam este medicamento):  

 Dor de garganta e coriza; 

 Diminuição do apetite;  

 Nervosismo;  

 Dificuldade em adormecer;  

 Náusea, boca seca.  

 

Algumas reações adversas são comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes 

que utilizam este medicamento):  

 Angústia emocional excessiva, inquietação, distúrbios do sono, excitação emocional, 

agitação;  

 Dor de cabeça, tonturas, sonolência;  

 Movimentos involuntários do corpo (sinais de tremor);  

 Alterações na pressão arterial (geralmente aumento), ritmo cardíaco anormal, 

palpitações;  

 Tosse;  

 Vômitos, dor de estômago, indisposição estomacal; indigestão; dor de dente; 

 Alteração cutânea, alteração cutânea associada a coceira (urticária), febre, perda de 

cabelo;  

 Transpiração excessiva;  

 Dor nas articulações;  

 Diminuição do peso;  

 Sentir-se nervoso.  

 



 

Algumas reações adversas são raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes 

que utilizam este medicamento):  

 Desaceleração do crescimento (peso e altura) durante o uso prolongado em 

crianças;  

 Visão turva.  

 

Algumas reações adversas são muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos 

pacientes que utilizam este medicamento): 

 Baixa contagem de glóbulos vermelhos (anemia), baixa contagem de plaquetas 

(trombocitopenia);  

 Atividade anormal, humor deprimido;  

 Fala e movimentos corporais descontrolados (síndrome de Tourette);  

 Função hepática anormal, incluindo coma hepático;  

 Câimbras musculares.  

 

Outras reações adversas que ocorreram com outros medicamentos contendo a 

mesma substância ativa de Ritalina® LA:  

 Distúrbios do sangue: diminuição do número de células do sangue (glóbulos 

vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas);  

 Distúrbios do sistema imunológico: inchaço das orelhas (um sintoma de reação 

alérgica);  

 Distúrbios psiquiátricos: irritação, agressividade, alterações de humor, 

comportamento e pensamentos anormais, raiva, pensamentos ou tentativas de 

suicídio (incluindo suicídio), atenção excessiva ao ambiente, sentimento 

excepcionalmente animado, atividade aumentada e desinibida (mania), sentimento 

desorientado, alterações no desejo sexual, falta de sentimento ou emoção, fazer as 

coisas repetidamente, obsessão por alguma coisa, confusão, vício;  

 Distúrbios do sistema nervoso: fraqueza muscular temporária, perda da 

sensibilidade da pele ou outras funções do corpo devido a uma falta temporária de 

suprimento sanguíneo no cérebro (déficit neurológico isquêmico reversível), 

enxaqueca;  

 Distúrbios oculares: visão dupla, pupilas dilatadas, dificuldade para enxergar;  

 Distúrbios cardíacos: parada de batimento cardíaco, ataque cardíaco; 



 

 Distúrbios vasculares: dormência dos dedos, formigamento e mudança de cor (do 

branco ao azul, depois vermelho) no frio (“fenômeno de Raynaud”);  

 Distúrbios respiratórios: garganta inflamada, falta de ar;  

 Distúrbios gastrintestinais: diarreia, constipação;  

 Distúrbios da pele: inchaço da face e da garganta, vermelhidão da pele, grandes 

manchas vermelhas na pele que aparecem algumas horas após tomar o 

medicamento; 

 Distúrbios musculoesqueléticos: dores musculares, espasmos musculares; 

 Distúrbios renais e urinários: sangue na urina;  

 Distúrbios do sistema reprodutor e da mama: inchaço das mamas em homens;  

 Distúrbios gerais: dor no peito, cansaço, morte súbita;  

 Laboratorial: sons anormais do coração.  

Se um desses efeitos ocorrerem, o médico deve ser avisado. Se você perceber 

alguma outra reação adversa não mencionada nesta bula, por favor informe ao seu 

médico ou farmacêutico.  

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações 

indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu 

serviço de atendimento. 


