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O TDAH é frequente no mundo
inteiro e mais comum de ser
identificado em crianças e
adolescentes, porém, os adultos
também podem apresentar os
problemas gerados pelo transtorno.

Os sintomas normalmente se
manifestam com pouca idade e se
prolongam por pelo menos 6
meses e em dois ambientes
diferentes (em casa e na escola são
os ambientes mais comuns)

Atualmente mais mulheres estão sendo diagnosticadas,
com a identificação do tipo predominantemente
desatento (SEM hiperatividade), meninas e mulheres
com TDAH lutam com uma variedade de  problemas
que são diferentes daqueles que os homens  possuem.

O diagnóstico para TDAH é inteiramente
clínico, feito por médico especialista em TDAH.
Não é necessário exame de ressonância,
eletroencefalograma ou qualquer outro que
avalie características físicas.

As pessoas podem desenvolver o transtorno de
diversas formas, mas não é certo afirmar o fator
decisivo para o seu desenvolvimento, pois além de
fatores individuais, a combinação deles também
pode dar origem ao transtorno.
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É uma alteração no
funcionamento da mente
que pode gerar:

 desatenção
 inquietude
 impulsividade, entre outros      
sintomas.

Popularmente conhecido como
déficit de atenção

TDAH: 
Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade

Influência genética (os pais biológicos
possuem TDAH)

Possibilidade de ingestão contínua de álcool
durante a gravidez, assim como fumar
durante a gestação

Complicações na gravidez que façam o bebê
parar de respirar por um momento

Tratamento com medicamentos
O tratamento para o TDAH é feito com remédios
que promovem uma diminuição da impulsividade,
desatenção e dos sintomas do movimento,
facilitando melhor interação social e desempenho
na escola ou trabalho.

Tratamento com psicoterapia
A psicoterapia que é indicada para o tratamento
do TDAH chama-se Terapia Cognitivo
Comportamental, feita por psicólogos, e tem o
foco no apoio a mudanças do comportamento e à
criação de melhores hábitos, permitindo um
enfrentamento dos problemas causados pela
TDAH, trazendo motivação e autonomia.

Quando você for falar com um amigo que tem
TDAH, olhe nos olhos e fale com calma uma
informação de cada vez. Jamais fale para essa
pessoa fazer várias coisas de uma só vez.

Tipo Desatento: desatenção
e falta de concentração

Tipo Combinado: apresenta sintomas
tanto de desatenção quanto inquietude e
impulsividade. (Mais difícil de ser
identificado)

Tipo Hiperativo/Impulsivo:
inquietude e impulsividade

Criar horários
regulares na vida
diária da criança

"Seu irmão nunca cria problemas,
diferentemente de você" "Seja sempre melhor"

"Que criança burra!""Você sempre estraga tudo"

"Porque você é sempre o
último a entregar a lição

de casa?!"

Aprender a
controlar a própria

impaciência

Reforçar o que
há de melhor

na criança

O tratamento é semelhante ao indicado a crianças e
adolescentes com o uso de medicamentos. Sendo a
terapia cognitivo-comportamental fundamental
para ajudar o indivíduo a compreender a si mesmo,
ressignificar crenças antigas instituídas, administrar
melhor os sentimentos e assim, aprimorar
habilidades e capacidades.

Tratamento em adultos
com TDAH

Estratégias simples para
lidar com o TDAH em

adultos

Estabeleça metas. Use calendários,
planejadores e aplicativos digitais. Deixe
claro o que é prioritário e o que é
secundário

Conecte suas capacidades ao seu trabalho,
alinhando as características positivas que você
vem desenvolvendo 

Faça agora! Para evitar o esquecimento,
procrastinação e desordem, faça o que tiver que
ser feito na hora, evitando deixar ‘’para depois’’


