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RESUMO 
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está classificado 
na categoria de transtornos hipercinéticos, descrito como grupo de transtornos 
caracterizados por início precoce habitualmente durante os cinco primeiros 
anos de vida, falta de perseverança nas atividades que exigem envolvimento 
cognitivo e tendência a passar de uma atividade a outra sem acabar nenhuma, 
associadas a uma atividade global desorganizada, incoordenada e excessiva.  
Diante deste contexto o presente estudo teve como objetivo entender de que 
forma o diagnóstico de TDAH, interfere na vida acadêmica de estudantes 
universitários. A busca de artigos científicos foi realizada por meio da Biblioteca 
Virtual em Saúde, nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e da Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). Foram investigados artigos científicos, na íntegra, em 
publicações online, publicados em português do Brasil nos últimos dez anos, 
de 2008 a 2018. 
 
Palavras-chaves: TDAH. Acadêmico. Universidade. Inclusão. 
 
 
 
ABSTRACT 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is classified in the category of 
hyperkinetic disorders, described as a group of disorders characterized by early 
onset usually during the first five years of life, lack of perseverance in activities 
that require cognitive involvement and tendency to pass from one activity to 
another without ending, associated with a disorganized, uncoordinated and 
excessive global activity. In this context, the present study aimed to understand 
how the diagnosis of ADHD interferes with the academic life of university 
students. The search for scientific articles was done through the Virtual Health 
Library, the Latin American and Caribbean Health Sciences (Lilacs) and the 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases. We have investigated 
scientific articles in full in online publications published in Brazilian Portuguese 
in the last ten years, from 2008 to 2018. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é 

caracterizado pela tríade sintomatológica de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade, uma disfunção no lobo frontal do cérebro responsável pelas 

funções executivas como, atenção, memória, planejamento, controle dos 

impulsos e das emoções, esses sintomas podem persistir ao longo da vida 

adulta, comprometendo a carreira acadêmica (BARKLEY, 2012).  

Bonadio, Mori e Padilha (2015), explana em seu estudo algumas 

dificuldades vivenciadas pelos acadêmicos diagnosticados com TDAH: planejar 

e executar tarefas, memorizar informações importantes, organizar e administrar 

o tempo. Entretanto, isso pode desencadear baixa autoestima, sentimento de 

impotência, desesperança, depressão, ansiedade e outras comorbidades.   

O acesso à universidade é fundamental para o desenvolvimento pessoal 

e profissional, a integração no ambiente universitário abrange diversos 

aspectos:  desenvolvimento de competências cognitivas, acadêmicas, 

autonomia, estabilidade nas relações interpessoais positivas e equilíbrio 

emocional (REINHARDT, 2014).  

 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.   Objetivo Geral: 

 

 Entender de que forma o diagnóstico de TDAH, interfere na vida 

acadêmica de estudantes universitários.  

 

2.2. Objetivos Específicos: 
  

 Caracterizar TDAH; 

 Descrever etiologia e sintomatologia desse transtorno; 

 Ressaltar a importância da inclusão do estudante com TDAH no âmbito 

acadêmico.  

 
 



  

3. METODOLOGIA  

 Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

que busca entender de que forma o diagnóstico de TDAH, interfere na vida 

acadêmica de estudantes universitários. Os dados foram coletados de artigos 

científicos, monografias e teses disponíveis nas bases de dados científicas 

online, BVS, LILACS e SCIELO.  

 Para a busca da literatura científica disponível, delimitou-se como 

palavras-chave: TDAH, acadêmico, professor universitário, inclusão. Portanto, 

após a identificação da literatura disponível, a fim de selecionar os artigos para 

leitura, delimitou-se como critérios de inclusão: artigos publicados entre os 

anos de 2008 até 2018, disponíveis integralmente na integra, e em português.  

 Desta forma, a tabela 1, apresenta o quantitativo dos textos encontrados 

por critério de inclusão nas diferentes bases de dados.  

 

 Tabela 1: Quantitativo de textos encontrados, identificado por critérios 

de inclusão no estudo: 

 

 

Base de Dados 

 

Termos 

 

Resultados  

 

Estudos 

selecionados 

 

LILACS 

“TDAH” 

“Inclusão” 

 

 

 

20 

 

 

02 

 

 

 

SCIELO 

  

“Acadêmico” 

“Professor universitário” 

 

 

 

 

27 

 

 

 

04 

 

 

BVS 

 

“Práticas docentes” 

“Conscientização” 

 

 

 

18 

 

 

02 

 



 Após a identificação dos 65 textos, foi realizada a leitura dos resumos 

para selecionar os artigos que discutiam sobre os fatores de risco relacionados 

ao consumo indiscriminado de antibacterianos.  

 Destes, foram excluídos textos repetidos, estudos publicados anos 

anteriores a pesquisa, estudos que não comtemplem a temática proposta, 

material incompleto e referências duplicadas. Foram selecionados 08 artigos, 

que tratavam sobre a temática estudada, conforme apresentado no quadro 1.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quadro 1: Síntese dos artigos científicos selecionados para a discussão dos 
dados: 
 
ITENS ANO/AUTOR TÍTULO DO ESTUDO  OBJETIVO DO ESTUDO 

1 DALBÓ, A. 
ROCHA, L. B.  
2016 
 

Família e escola no processo de 
aprendizagem de alunos portadores 
de transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH)  
 

Estabelecer a participação da família na 
vida escolar dos filhos hiperativos, 
identificando o tipo de relacionamento 
estabelecido entre família e escola e a 
importância de ambas no processo de 
aprendizagem dos mesmos.  

2 MAIA, M. I. B; 
ORTIN, H. CONF  
2015 
  

TDAH   e Aprendizagem: Um 
Desafio Para a Educação. 
 

Investigar as interferências do TDAH no 
processo de ensino-aprendizagem, tendo 
como público alvo alunos na etapa do 
Ensino Fundamental II e seus respectivos 
professores 
 

3 ARAÚJO, M. N. 
2016 
  

Avaliação psicológica do transtorno 
de déficit de atenção/hiperatividade 
(TDAH) em crianças: uma revisão 
literária 
 

Apresentar os aspectos mais importantes 
da avaliação psicológica do TDAH, 
critérios diagnósticos, diagnóstico 
diferencial, o processo de avaliação, os 
testes psicológicos utilizados e o 
tratamento.  

4 SENO, M. P.  
2010 

Transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH): o que os 
educadores sabem? 

Pesquisar o conhecimento de 52 
educadores da Rede Municipal de Ensino 
de um município do interior de São 
Paulo/SP sobre o TDAH.  

5 CRUZ, M. G. A; 
OKAMOTO, M. Y; 
FERRAZZA, D. A. 
2016 

O caso Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e 
a medicalização da educação: uma 
análise a partir do relato de pais e 
professores.  

Problematizar o fenômeno da 
psicopatologização da vida que perpassa 
a infância na atualidade e pretende 
relacionar o relato de pais e professores 
sobre crianças diagnosticadas com TDAH 
à discussão em torno do processo de 
medicalização da educação. 

6 BONADIO, R. A. 
A; 
MORI, N. N. R. 
2013 

Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade diagnóstico 
e prática pedagógica 

Entender a prática pedagógica ofertada 
pelo docente no contexto do TDAH.  

7 OLIVEIRA, C. T. 
2014 

Avaliação de sintomas do transtorno 
de déficit de atenção/hiperatividade 
em estudantes universitários 

Realizar uma revisão sistemática de 
literatura sobre as implicações do TDAH 
durante a graduação, com destaque para 
as semelhanças e diferenças entre os 
estudantes com e sem o transtorno no 
que se refere ao contexto acadêmico.  

8 BARROS, E. R. C. 
2014.  

Análise da percepção e 
conhecimento de professores em 
sala de aula do ensino fundamental 
em escolas municipais sobre o 

Buscar saber como os professores do 
ensino fundamental nas escolas públicas 
na cidade de Frederico Westphalen/RS 
identificam em sala de aula crianças com 



transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade 

TDAH 

 
 
 

Os resultados evidenciaram que o TDAH é um transtorno com estudos 

recentes, apesar de ser reconhecido desde o início do século. Não existe até o 

momento uma causa específica para o problema. Alguns genes têm sido 

descobertos e descritos como possíveis causadores desse transtorno. As 

causas do transtorno podem estar relacionadas com lesões neurológicas, 

alterações genéticas e de substâncias químicas cerebrais (neurotransmissores) 

(BARKLEY, 2012).  

Supõe-se que esses fatores formem uma predisposição orgânica do 

indivíduo para desenvolver o problema, que pode se manifestar quando o 

indivíduo sofre a ação de eventos psicológicos estressantes ou outros fatores 

geradores de ansiedade.  

O diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é 

fundamentalmente clínico, baseados em critérios operacionais claros e bem 

definidos, provenientes de sistemas classificatórios como o DSM-IV-TR.  

É importante não se restringir tanto ao número de sintomas no 

diagnóstico de adolescentes, mas sim ao grau de prejuízo dos mesmos. O 

nível de prejuízo deve ser sempre avaliado a partir das potencialidades do 

adolescente e do grau do esforço necessário para a manutenção do 

ajustamento (SARRIERA et. al., 2012).  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou entender de que forma o diagnóstico de TDAH, 

interfere na vida acadêmica de estudantes universitários. O processo de 

avaliação psicológica do TDAH de adultos não se constitui por uma tarefa fácil, 

devido à multiplicidade de variáveis que são necessárias para um diagnóstico 

adequado.  

A avaliação envolve a coleta de informações de vários aspectos, 

principalmente dos sintomas, sendo necessária a investigação desde a 



infância, assim como o uso de instrumentos padronizados para a nossa 

população.  

A carência de instrumentos específicos e escalas de avaliação de TDAH 

são fatores que dificultam o diagnóstico e tratamento das dificuldades em 

adultos. Por fim, por ser um tema recente, entende-se que novas pesquisas 

possam auxiliar os profissionais na identificação do transtorno e os portadores 

por uma melhor qualidade de vida afetivo emocional, social, acadêmica e 

profissional.  
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