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INTRODUÇÃO 
 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) é um transtorno neurobiológico de causas 

genéticas, que aparece na infância e pode acompanhar 

o indivíduo até a fase adulta. Caracteriza-se por 

sintomas padronizados de impulsividade, desatenção e 

inquietude e geralmente é identificado por pais e 

professores por trazer grande prejuízo tanto em âmbito 

escolar como no âmbito social1. O transtorno é 

normalmente encontrado em famílias onde já existam 

outros com o distúrbio2 e, quando não há remissão total 

dos sintomas, pode estar associado ou levar ao 

desenvolvimento de comorbidades como transtorno 

opositor desafiador (TOD), transtorno de conduta (TC), 

depressão, transtorno de ansiedade e uso e abuso de 

substâncias ilícitas3.  

OBJETIVO 
 

Analisar o perfil epidemiológico dos pacientes 

encaminhados por TDAH ao ambulatório de neurologia 
infantil da cidade de Chapecó-SC no ano de 2013. 

 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo do tipo 

transversal. 

Realizou-se um censo a partir da coleta de dados 

registrados em 233 prontuários eletrônicos. A população 

em estudo é composta por registros de pacientes de 4 a 

15 anos com diagnóstico de TDAH encaminhadas ao 

ambulatório de neuropediatria da cidade de Chapecó-SC 

no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 

 

RESULTADOS 
 

De 802 crianças atendidas em 2013 na unidade 

especializada, 233 (29,05%) apresentaram diagnóstico 

de TDAH. Desses, a incidência de casos foi maior no 

sexo masculino (80,7%) e a média geral de idade foi de 

9,14 anos. A hereditariedade está presente em 39,9% 

dos pacientes. 

Quanto ao subtipo do transtorno, em ambos os sexos o 

misto foi o mais prevalente, seguido do desatento e do 

hiperativo/impulsivo. 

 

 
 



RESULTADOS 
 

O estudo revelou que 91,1% das crianças analisadas 

apresentavam algum atraso no desenvolvimento, seja  

em âmbito social, na linguagem ou de aprendizagem. As 

queixas mais referidas foram dificuldade de aprendizado 

(DAP) (74,2%), seguida de agitação (46,8%), 

desatenção (36,9%), prejuízo social (33,1%), 

impulsividade (28,3%), ansiedade (13,3%), 

agressividade (9,9%) e irritabilidade (3%).  

Observou-se que 27% dos pacientes com TDAH 

cursavam com alguma comorbidade associada, entre 

elas, TOD e a associação de ambos.  

O tratamento medicamentoso é feito em 94,4% das 

crianças e o acompanhamento multiprofissional, com 

psicólogas, psicopedagogas, psiquiatras e 

fonoaudiólogos em 70,4% do total. O seguimento com 

segundo professor foi evidenciado em 34,8% da 

amostra. 

O Metilfenidato (Ritalina) é o medicamento mais 

amplamente utilizado. Na maioria dos pacientes, no 

entanto, são utilizadas associações medicamentosas 

(Tabela 1). 

 

 

TDAH é um transtorno de muita prevalência na cidade 

de Chapecó-SC, e apresenta-se pouco acima da média 

nacional que varia até 26%4. Indivíduos da faixa etária 

escolar e do sexo masculino são os mais acometidos, e 

o subtipo mais apresentado no geral é o misto. A 

hereditariedade, no entanto, não mostra-se como um 

fator determinante para o transtorno. 

O estudo mostra que quase a totalidade das crianças 

apresentam prejuízo no desenvolvimento, o que 

evidencia o grande impacto que o transtorno traz na vida 

atual e futura dessas. A DAP é a queixa mais frequente 

e responsável por causar enormes déficits acadêmicos 

que levam ao encaminhamento médico, principalmente 

nos indivíduos com predomínio do subtipo desatento.  

 

 

DISCUSSÃO 



• O subtipo misto é o mais prevalente, assim como a 

DAP é a queixa que mais leva ao encaminhamento 

médico. 

• A maioria das crianças acometidas apresentam 

prejuízos no desenvolvimento e poderão apresentar 

alguma comorbidade atual ou futura, como TOD.  

• O manejo da doença muitas vezes não é feito da 

maneira adequada, e a prescrição de medicamentos 

prevalece sobre o encaminhamento multiprofissional 

no tratamento. 

CONCLUSÃO 
 

REFERÊNCIAS 
 

• O TDAH está presente em aproximadamente 30% das 

crianças atendidas ao ano no ambulatório de 

neuropediatria de Chapecó-SC.  

• É um transtorno que acomete principalmente meninos 

em idade escolar, e não tem a hereditariedade como 

fator determinante. 

 

A repercussão do TDAH na vida do indivíduo pode ser 

vista pela alta taxa de comorbidades associada ao 

transtorno. Soutullo e Diez5 (2007) afirmam que pelo 

menos 25% das crianças com TDAH apresentam 

alguma comorbidade associada. O presente estudo 

mostra dados semelhantes, e tem o TOD como o mais 

importante em relevância. 

De acordo com Machado e Cezar6 (2007), o tratamento 

das crianças com TDAH deve abranger uma intervenção 

multiprofissional que envolva psicólogos, 

psicopedagogas, médicos e mudanças técnicas de 

comportamento, no entanto, nem todas estão recebendo 

este acompanhamento e a maioria é apenas tratada 

com medicamentos. 

O psico-estimulante Metilfenidato (Ritalina) é o 

medicamento mais utilizado em todos os subtipos, 

mesmo comparado às associações medicamentosas. A 

grande maioria das associações ocorrem na presença 

do subtipo misto, visando diminuir a sintomatologia e 

evitar comorbidades. 
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