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O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), segundo o DSM-IV, é 
caracterizado por um padrão severo e frequente de desatenção e/ou hiperatividade e 
impulsividade, que podem ocasionar prejuízos escolares, sociais ou familiares. Este 
trabalho buscou apresentar o caso de um menino, com 13 anos de idade, estudante do 
7º ano do Ensino Fundamental, que foi atendido em um protocolo de avaliação 
neuropsicológica e comportamental para identificação de sinais de desatenção e 
hiperatividade. Inicialmente a mãe relatou que o motivo da busca por atendimento para o 
filho era desatenção, dificuldade para organizar as tarefas e distração. Durante o 
processo de avaliação comportamental foram utilizados inventários de comportamentos 
para crianças e adolescentes, que avaliam competências escolares, sociais e problemas 
de comportamento, sendo: 1-Formulário para professores (TRF 6/18); 2- Formulário para 
pais (CBCL 6/18) e 3-Formulário para adolescentes (YSR 11/18). As respostas permitem 
gerar um perfil comportamental da criança/adolescente como, por exemplo, problemas 
afetivos, de relacionamento, desatenção, transtornos de conduta, desafio e oposição, 
queixas somáticas, dentre outros. Como parte da avaliação neuropsicológica utilizou-se: 
1- Testes de atenção concentrada (TECON 3 e AC), que avaliam a capacidade de manter 
a atenção concentrada no trabalho que realiza durante um período determinado; 2- teste 
de atenção difusa (TEDIF 3), que avalia a capacidade de focalizar diversos estímulos que 
estão dispersos espacialmente, realizando uma captação rápida de informações; 3- 
Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC III), que é um teste que avalia 
diferentes aspectos da inteligência; 4- Wisconsin (WCST) para avaliação 
neuropsicológica de habilidades de raciocínio abstrato e estratégias cognitivas como 
resposta a alterações em contingências ambientais. Do ponto de vista comportamental, o 
perfil geral do adolescente. de acordo com o relato da mãe e da professora, mostra 
diversos indicadores de dificuldades emocionais e comportamentais que estão 
repercutindo predominantemente na adaptação do adolescente ao ambiente familiar. Do 
ponto de vista neuropsicológico, ele apresenta habilidades cognitivas adequadas à sua 
faixa etária com dificuldades atencionais e de resolução de problemas através de 
planejamento de estratégias comportamentais. Recomendou-se terapia comportamental 
para treino de habilidades sociais e outros repertórios comportamentais que melhorem a 
adaptação dele ao ambiente familiar principalmente. Foi aconselhado ao terapeuta que 
viesse atender o caso, que fosse realizado uma nova avaliação (na área comportamental) 
para verificar a persistência ou não dos problemas identificados após o período de um 
ano. Recomendou-se à mãe o uso da estimulação positiva, por exemplo, elogios e gestos 
de carinho, contingentes a comportamentos adequados. 
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