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RESUMO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio do 

desenvolvimento bastante discutido nas últimas décadas e acomete de 3% a 6% das 

crianças em idade escolar no Brasil. Esta situação demonstra a necessidade dos serviços 

de saúde pública reverem as suas práticas e implantarem ações que possam garantir o 

diagnóstico precoce e adequado, possibilitando um tratamento e acompanhamento 

coerentes com as atuais propostas de assistência ao paciente com TDAH. No caso 

daqueles que fazem uso de medicação controlada, em associação ou não com 

psicoterapias, a atenção deve ser voltada para os efeitos deste uso na Qualidade de Vida 

das crianças e adolescentes. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi estudar a 

influência da utilização de medicamentos na qualidade de vida de crianças e 

adolescentes diagnosticados com TDAH quando comparada a qualidade de vida de 

crianças e adolescentes diagnosticados com o transtorno, em tratamento apenas por 

psicoterapia no Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi do município de Ouro 

Preto, MG. Para isso foi realizada coleta de dados nos prontuários das crianças e 

adolescentes acolhidos de 2008 a 2014 totalizando 1.778 pacientes, seguida de uma 

análise estatística dos dados utilizando os programas Microsoft Office Excel 2007 e 

IBM SPSS Statistics 20®. Em um segundo momento, a atenção foi voltada para o 

contato direto com os pacientes, a fim de realizar a aplicação de dois questionários: um 

abrangendo possíveis Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos (PRM), e outro 

que buscou mensurar e avaliar a Qualidade de Vida das crianças e adolescentes que 

utilizavam medicamentos para manejo do transtorno, em comparação à Qualidade de 

Vida daquelas que não utilizavam medicamentos. A ferramenta disposta para tal fim foi 

a escala PedsQL™ – Pediatric Quality of Life Inventory™ 4.0. Os resultados 

encontrados mostraram que nos anos de 2008 e 2009, o número de diagnosticados com 

TDAH em relação ao total de atendidos no CAPSi em cada ano foi superior quando 

comparado aos anos seguintes. As taxas variaram de 24,5% em 2008 a 9,2% em 2014. 

A idade média das crianças atendidas foi entre 9 e ~11 anos, sendo a maioria do sexo 

masculino (78,8%). Foi observada uma variedade de prescrições de medicamentos 

pertencentes a diferentes classes terapêuticas, sendo a classe dos Antidepressivos a mais 

prescrita. Foi encontrado alto índice de ocorrência de PRM, sobretudo em adolescentes 

na faixa etária de 15 a 18 anos. Em relação à Qualidade de Vida, observou-se alta 

correspondência entre as respostas das crianças e adolescentes, e as dos responsáveis. 

No caso de crianças e adolescentes que fazem uso de medicação para manejo do TDAH 

e suas comorbidades, o índice de Qualidade de Vida foi mais alto, ou seja, a qualidade 

de vida dessas crianças e adolescentes é melhor quando comparada à qualidade de vida 

de crianças e adolescentes que recebem outros tipos de tratamento para o distúrbio. 

 

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), TDAH, 

Metilfenidato, Imipramina, Qualidade de Vida,  PedsQL ™ 4.0. 

 

Este trabalho foi realizado em colaboração com o CAPSi – Ouro Preto, MG.
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ABSTRACT 

The ADHD - Attention-Deficit Hiperactivity Disorder is a developmental disorder much 

discussed in recent decades and affects 3% to 6% of school age children in Brazil. This 

situation demonstrates the need for public health services to review their practices and 

implement actions that can ensure early and appropriate diagnosis enabling a consistent 

treatment and monitorization coherent with the current assistance proposals for patients 

with ADHD. In the case of those who are on controlled medication combined or not 

with psychotherapy, the attention should be focused on the effects of this use on the 

child's quality of life. Thus, this study aimed to analyze the influence of the use of 

medication in children diagnosed with ADHD on their quality of life compared with the 

quality of life of children diagnosed with the disorder but treated only with 

psychotherapy at the Psychosocial Care Center Children and Youth - CAPSi Ouro 

Preto, Minas Gerais. For this purpose, it was held a data collection from medical records 

of the children cared during 2008 to 2014, totaling 1,778 patients, followed by a 

statistical analysis of the data obtained using the Microsoft Office Excel 2007 and the 

IBM SPSS Statistics 20® programs. In a second phase, attention has been focused on 

the direct contact with patients in order to achieve the application of two questionnaires: 

one covering possible problems related to the use of medications (PRM), and the other 

which sought to measure and evaluate the quality of lives of children who used drugs 

for management of the ADHD, compared to the quality of life of those who did not use 

drugs. The tool available for this purpose was the PedsQL ™ scale - Pediatric Quality of 

Life Inventory ™ 4.0. The results obtained showed that in the years 2008 and 2009, the 

number of children diagnosed with ADHD in relation to the total treated at CAPSi in 

each year was higher when compared to the following years. The rates ranged from 

24.5% in 2008 to 9.2% in 2014. The average age of the children attended was between 9 

and ~ 11 years and the majority were male (78.8%). A variety of prescriptions drugs 

from different therapeutic classes was observed, where the class of antidepressants was 

the most commonly prescribed. It was found a high rate of occurrence of PRM, 

especially in adolescents aged from 15 to 18 years. Regarding the quality of life, high 

correlation was observed between the answers given by the children and the answers 

given by those responsible. In the case of children who use medication for the 

management of ADHD and its comorbidities, the quality of life index was higher, 

meaning that the quality of life of these children is better when compared to the children 

who receive other types of treatment for this disturb. 

 

Keywords: Children's Psychosocial Care Center (CAPSi), ADHD, methylphenidate, 

imipramine, quality of life, PedsQL ™ 4.0. 

 

This work was performed in collaboration with the CAPSi - Ouro Preto, Minas Gerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio do 

desenvolvimento que interfere categoricamente em todas as dimensões da vida da 

criança, seja ela social, emocional, escolar ou familiar. Os primeiros relatos do 

transtorno surgiram por volta do século XX, e as crianças diagnosticadas eram descritas 

como inquietas, desatentas e indisciplinadas (CALIMAN, 2010). 

Segundo Inchausti de Jou e colaboradores (2002), o diagnóstico do transtorno 

baseia-se fundamentalmente no quadro clínico comportamental da criança, afinal, não 

existem exames laboratoriais ou testes neurológicos que indiquem a presença ou não do 

TDAH. Neste sentido, o papel de professores, educadores, pais ou outras pessoas que 

convivam com a criança é extremamente importante, pois percebendo o comportamento 

desta nos mais diversos ambientes e situações, é possível que se percebam alguns 

sintomas característicos e se possa buscar suporte profissional. 

Rohde e Halpern (2004) chamam atenção para o caráter multifatorial do 

tratamento do TDAH, que envolve tanto a terapia farmacológica – cujo principal 

representante é o Metilfenidato (psicofármaco estimulante), quanto psicoterapias e 

intervenções acadêmico-pedagógicas.  

Segundo Prado-Lima (2009), existem na literatura diversos trabalhos acerca da 

eficácia de psicofármacos no tratamento do TDAH, e alguns autores ressalvam sua 

importância e necessidade. No entanto, nos últimos anos o consumo do Metilfenidato, 

comercializado no Brasil com o nome de Ritalina®, aumentou de maneira espantosa, 

como pode ser comprovado pelo relatório organizado pelo Conselho Federal de 

Psicologia para subsidiar a campanha “Não à medicalização da vida”. Neste documento 

os autores demonstram uma preocupação com o avanço na utilização das drogas lícitas:  

“(...) No Brasil, por exemplo, o metilfenidato, substância 

dada para crianças e adolescentes com a pretensão de 

diminuir o chamado ‘déficit de atenção’ na escola, subiu de 

70.000 caixas vendidas em 2000 para dois milhões de caixas 

em 2010, inserindo o Brasil no segundo maior consumidor 

dessa droga no mundo, perdendo somente para os Estados 

Unidos.”  

 

Neste sentido, vale trazer à tona alguns questionamentos: Será que cada vez mais 

crianças estão desenvolvendo o transtorno? Será que os diagnósticos e prescrições estão 



15 
 

realmente corretos? Será que não existem falhas no atual sistema educacional e que, 

além disso, existe um desejo de moldar crianças-robôs? Embora, todos estes 

questionamentos sejam importantes, existem casos em que realmente é necessário 

administrar medicação. Surge então a pergunta sobre como está a Qualidade de Vida 

das crianças que fazem o uso constante de psicofármacos? 

Apesar de ser um termo bastante controverso e estudado há décadas, o construto 

“Qualidade de Vida” é indiscutivelmente repleto de subjetividade e facetas. Seidl e 

Zannon (2004) apontam para o interesse relativamente recente por parte da área da 

saúde por este aspecto. E, no entanto, apesar de recente, estudiosos não tem medido 

esforços no que diz respeito ao desenvolvimento de instrumentos e ferramentas que 

buscam avaliar a Qualidade de Vida tanto num sentido geral, quanto relacionada à 

saúde.  

É importante a tentativa de mensurar a Qualidade de Vida de determinada 

amostra populacional para que se torne clara a percepção do próprio indivíduo quanto à 

sua vida física, emocional, social, além de outras dimensões cognitivas e afetivas.  Não 

é interessante que alguns problemas sejam resolvidos, em detrimento de outros. Com o 

desenvolvimento de tecnologias e novas drogas na área da saúde, a fim de encontrar a 

cura para os males que afligem o corpo físico e mental - parafraseando Fleck e 

colaboradores - “(...) na busca de acrescentar anos à vida, muitas vezes é deixada de 

lado a necessidade de acrescentar vida aos anos”. 

Assim, os instrumentos que buscam avaliar a Qualidade de Vida refletem 

claramente a percepção da própria pessoa em relação à sua vida nas mais diversas 

dimensões e em relação ao ambiente em que ela vive. Não obstante, no caso específico 

da Qualidade de Vida relacionada à saúde, Seidl e Zannon (2004) afirmam que os 

resultados obtidos pelos estudos nessa área servem como indicadores para avaliação da 

eficácia e impacto de determinados tratamentos nas mais diversas patologias, além de 

influenciar decisões e condutas terapêuticas das equipes de saúde na busca de trazer 

vida aos anos de cada paciente.  

Neste panorama, o presente trabalho visa obter resultados que possam servir de 

embasamento para nortear a criação ou alteração de políticas públicas e intervenções no 

campo da saúde. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1- Objetivo Geral  

Estudar a influência da utilização de medicamentos na qualidade de vida de 

crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade quando comparada a qualidade de vida de crianças diagnosticadas com o 

transtorno, em tratamento apenas por psicoterapia no Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil - CAPSi do município de Ouro Preto, MG. 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 Caracterizar a população atendida no CAPSi e diagnosticada com TDAH desde 

o ano da sua fundação em 2008, até dezembro de 2014. 

 Analisar os problemas relacionados ao uso de medicamentos (PRM) dos 

acolhidos diagnosticados com TDAH que fazem uso constante de algum 

medicamento para o tratamento da patologia e suas comorbidades. 

 Analisar a qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com TDAH que 

fazem uso constante de medicamento(s) para o tratamento da patologia, 

comparando-a a qualidade de vida dos pacientes que receberam o diagnóstico e 

que não fazem uso de medicação para o tratamento. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

 

O TDAH tem sido bastante discutido nas últimas décadas tanto pela sociedade 

quanto pela comunidade científica. Este debate ganha força na medida em que vão 

sendo aprimorados os conceitos, vão surgindo novas abordagens diagnósticas e novas 

intervenções medicamentosas e/ou psicoterapêuticas.  

Os primeiros relatos sobre o TDAH no início do século XX surgiram após um 

surto de encefalite ocorrido na América do Norte, por volta de 1920. Nessa ocasião, as 

crianças sobreviventes passaram a apresentar um comportamento semelhante ao 

descrito nos dias atuais para este transtorno, ou seja, desatenção, inquietação e 

impulsividade. A partir da década de 40, o TDAH foi associado a lesões cerebrais, 

sendo denominado, portanto, de Lesão Cerebral Mínima (SANTOS e 

VASCONCELOS, 2010). Apenas na década de 60, devido às dificuldades de se 

associar os sintomas a uma lesão cerebral, a denominação aceita passou a ser Disfunção 

Cerebral Mínima, acreditando-se que os sintomas apresentados pelas crianças estariam 

mais ligados à disfunção de vias nervosas do que uma lesão propriamente dita (ROHDE 

et al., 2000). 

As constantes mudanças na caracterização do TDAH fizeram com que a 

nomenclatura deste transtorno fosse alterada diversas vezes ao longo da história. 

(BENCZIK, 2002). O Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais (DSM - 

II) em 1968 definiu o distúrbio como ‘Reação Hipercinética – níveis excessivos de 

atividade’. Apenas dois anos depois, já na década de 1970, o mesmo manual atualizado, 

DSM – III passou a denomina-lo como ‘Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA) com ou 

sem hiperatividade’. Posteriormente, na década de 1990, o DSM III – revisado, passou a 

dar mais enfoque no sintoma de hiperatividade alterando então, novamente, a 

denominação do transtorno, que passou a ser conhecido como ‘Distúrbio de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade’ (SANTOS e VASCONCELOS, 2010). 

Depois de 1990, a Classificação Internacional de Doenças – CID-10 adotou o 

termo já utilizado anteriormente pelo DSM-II ‘Transtornos Hipercinéticos’. No ano de 

1994, após revisões e pesquisas acerca do distúrbio, este recebeu o nome na língua 

inglesa de Attention-Deficit Hiperactivity Disorder – ADHD. Enfim, esta nomenclatura 
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adaptada para o nosso idioma no Brasil, foi traduzida como Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (SANTOS e VASCONCELOS, 2010). 

Entre as definições aceitas atualmente, Barkley (2002) sugere que o TDAH é um 

transtorno do desenvolvimento que afeta a atenção, o controle de impulsos e o nível de 

atividade da criança. Nesta mesma linha, Pacheco e colaboradores (2005) atentam para 

o fato de que esta síndrome é causada por um distúrbio no neurodesenvolvimento que 

traz prejuízos nos contextos familiar, acadêmico e social.  

Rohde e colaboradores (2000) pontuam que crianças com TDAH são facilmente 

reconhecidas nos mais diversos ambientes, tanto em casa, como na escola, em 

ambientes coletivos ou em clínicas, seja qual for o critério adotado para a classificação. 

Corroborando com este dado, Benczik (2002) ainda ressalva que os sintomas de 

hiperatividade, desatenção e impulsividade das crianças com o distúrbio possuem um 

‘padrão persistente’ além de ‘mais frequente e severo’ dessas características, do que 

observado em outras crianças na mesma faixa etária. 

Estudiosos da área divergem em opiniões sobre quais sintomas são mais 

prevalentes em crianças diagnosticadas com TDAH. Mas de qualquer maneira, como 

aponta Inchausti de Jou (2008), essas crianças tendem a ser taxadas como 

indisciplinadas, pela alteração de comportamento que apresentam e pela dificuldade de 

seguir regras. Quando se desconfia que uma criança possa ter o transtorno, é importante 

que pais e educadores saibam conduzi-la para avaliação especializada, buscando ajudá-

la para que problemas de integração social, de baixa autoestima, de prejuízo acadêmico, 

dentre outros sintomas sejam prevenidos. Há estudos recentes realizados em diversos 

países que demonstram que pais de crianças diagnosticadas com TDAH enfrentam mais 

problemas de intolerância e conflito conjugal e alta prevalência de sintomas como 

depressão e ansiedade – o que altera as relações entre pais e filhos (JOHNSTON e 

MASH, 2001). 

Com relação à prevalência do TDAH, há certo consenso entre os dados 

apresentados na literatura, que apontam para cerca de 3-7% de crianças diagnosticadas, 

em idade escolar. Além de ser um dos transtornos mais comuns na infância, é também 

um dos principais fatores que levam os responsáveis a procurar ajuda em serviços de 

saúde mental. As taxas de prevalência são equivalentes para estudos realizados no 

Brasil e em outros países (BENCZIK, 2002; GUILHERME et. al, 2007; SANTOS e 

VASCONCELOS, 2010). 
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No entanto, em relação à prevalência do TDAH levando em conta os gêneros 

masculino e feminino, há algumas divergências entre autores. Muitos estudos mostram 

que a prevalência em meninos é maior que em meninas, mas Benczik (2002) já chama 

atenção para o fato de não existirem pesquisas científicas que sustentem a afirmação de 

que o sexo masculino seja mais susceptível para o desenvolvimento do transtorno. 

Rohde e Halpern (2004) sugerem que essa maior prevalência apontada para o sexo 

masculino seja devido a um maior encaminhamento de crianças deste sexo a psiquiatras. 

Talvez meninas com TDAH apresentem o sintoma de desatenção mais evidente e 

incomodem menos suas famílias dentro de casa, colegas e professores no ambiente 

escolar. Sendo assim, são menos encaminhadas para ajuda especializada e tratamento. 

Em relação à etiologia do TDAH, essa sugere ser multifatorial. Assim, acredita-

se que fatores hereditários, genéticos, sociais, ambientais, culturais estejam envolvidos 

no desenvolvimento do transtorno. Levando-se em conta aspectos neurais, estudos 

mostraram consensualmente que disfunções nas vias dopaminérgicas e noradrenérgicas, 

sobretudo no córtex pré-frontal prejudicam as funções de atenção e memória, refletindo 

em mau funcionamento das chamadas ‘funções executivas’ – funções mentais 

responsáveis por permitir o autocontrole (PEREIRA et al., 2005; SANTOS e 

VASCONCELOS, 2010). 

Quanto às causas genéticas, é aceitável que determinados genes são responsáveis 

por uma susceptibilidade ao transtorno, em acordo com o que ocorre nos mais diversos 

distúrbios psiquiátricos. Entretanto, apenas este fator isoladamente não seria suficiente 

para explicar todo esse comportamento complexo descrito para a síndrome. Desse 

modo, é importante levar em consideração que, aliado a esta possível tendência 

genética, existe a interação de fatores ambientais que poderão determinar o 

desenvolvimento do TDAH ou não. Entretanto, dentro desse universo das pesquisas 

genéticas envolvendo o transtorno, vale ressaltar que apresentam ainda resultados 

bastante contraditórios (ROHDE e HALPERN, 2004). 

Assim, os estudos voltados para a etiologia do TDAH, apesar de terem crescido 

muito nos últimos anos, ainda são recentes e cheios de lacunas. Os pesquisadores têm 

mais hipóteses a serem estudadas, do que respostas e certezas sobre causas definidas 

(ROHDE e HALPERN, 2004; BENCZIK, 2002). 
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3.2 – Diagnóstico 

 

O diagnóstico do TDAH é feito com base na observação do quadro clínico e do 

comportamento da criança nos mais diversos ambientes, sendo guiado por diretrizes de 

sistemas classificatórios como o CID-10 e o DSM-IV-R. Inchausti de Jou e 

colaboradores (2008) lembram ainda que não existem exames laboratoriais ou testes 

psicométricos que possibilitem a detecção do distúrbio. Neste contexto, é importante 

destacar que quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais adequado pode ser o 

tratamento oferecido à criança e, dessa forma, melhor será seu desenvolvimento social e 

acadêmico.  

Pereira e colaboradores (2005) apontam para a prevalência do diagnóstico na 

faixa etária escolar. Durante este período da vida da criança, os sintomas característicos 

do transtorno, caso ela os apresente, contribuem para uma queda em seu rendimento 

acadêmico, apresentando um cenário desfavorável para o aprendizado adequado. Este 

quadro quase sempre se reflete em outros contextos da sua vida, podendo causar outros 

problemas, que anteriormente não eram perceptíveis ou eram subestimados.  

Os três sintomas clássicos que caracterizam o TDAH e levantam suspeita da 

presença do transtorno são: desatenção, hiperatividade e impulsividade. No entanto, 

Rohde e Halpern (2004) ressaltam a importância de verificar se estes sintomas são 

percebidos de maneira conjunta, já que, isolados, podem ser sinal de diversos outros 

problemas na vida da criança. Além disso, outros aspectos relacionados aos sintomas 

dizem respeito à duração deles (se apareceram em curto período de tempo após algum 

problema no ambiente familiar, por exemplo), à persistência em locais diferentes e ao 

longo do tempo (ROHDE et al., 2004). 

É também importante que o diagnóstico exclua transtornos invasivos do 

desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico, além de não ser melhor 

explicado por outro transtorno mental (APA, 2002). Assim, para um diagnóstico 

adequado, é preciso que se faça uma anamnese da criança, contextualizando os sintomas 

no histórico de sua vida, sendo essencial entrevistar pais, cuidadores e professores, além 

da própria criança (GRAEFF e VAZ, 2008). 

Recentemente, no ano de 2013, o Manual de Estatística e Diagnóstico de 

Transtornos Mentais – DSM foi atualizado para sua 5ª edição. Em relação 

especificamente ao TDAH, poucas alterações foram feitas, sendo a que merece mais 

destaque, a retirada do termo “subtipos” de TDAH (Seriam eles: TDAH com 
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predomínios de sintomas de desatenção; TDAH com predomínio de sintomas de 

hiperatividade/impulsividade; TDAH tipo combinado). 

 Assim, substituindo-se a palavra “subtipos”, adotou-se o termo “apresentação”, 

chamando atenção para o fato de que o quadro de sintomas apresentados pela criança 

pode se alterar ao longo do tempo. Segundo Mattos (2013), o emprego do termo 

“subtipos” dava margem a interpretações errôneas, sugerindo que eram categorias fixas 

e estáveis do transtorno. Contudo, apesar da alteração no termo, as “apresentações” dos 

sintomas dos pacientes seguem com as mesmas divisões anteriormente consideradas 

pelos subtipos. Há ainda, atualmente, estudos indicando possíveis perfis 

neuropsicológicos, comorbidades mais frequentemente associadas e diferentes 

prevalências em função do gênero, de acordo com as apresentações do TDAH 

(REINHARDT e REINHARDT, 2012). 

 Além da dificuldade inerente ao diagnóstico do TDAH, soma-se o fato de que a 

presença de comorbidades é extremamente comum, sendo quase uma regra. Dessa 

maneira, os distúrbios associados tornam o quadro ainda mais difícil, exigindo do 

clínico um esforço maior na tentativa de se fazer um diagnóstico diferencial 

(OLIVEIRA e ALBUQUERQUE, 2009). 

 Pesquisas na área envolvendo o TDAH e comorbidades apresentam dados de 

que a mais alta prevalência se dá entre TDAH e Transtorno de Conduta e Transtorno 

Opositor (os chamados Transtornos Disruptivos do Comportamento), chegando até 

50%. Vale chamar atenção também para altas taxas de comorbidades com outras 

psicopatologias, como Depressão, Transtornos de Ansiedade e Transtornos de 

Aprendizagem (ROHDE e HALPERN, 2004). 

 Rosa e Telles (2009) ressalvam a importância do reconhecimento dos possíveis 

distúrbios associados ao TDAH, já que esta condição influencia o prognóstico do 

paciente e também precisará ser tratada. Corroborando com estes autores, Moraes e 

colaboradores (2007) apontam para o fato de que a decisão terapêutica será distinta 

dependendo do tipo de comorbidade apresentada pelo paciente e, portanto, este fato 

precisa ser bem elucidado. 

  

3.3 – Tratamento 

 

 O tratamento do TDAH é feito através de múltiplas abordagens, sendo que 

alguns autores consideram como a terapia mais eficaz a associação de intervenções 
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psicoterapêuticas e farmacológicas. O manejo do transtorno visa apoiar a criança, 

auxiliando-a no meio escolar para que tenha melhores condições de aprendizado, em 

casa e em qualquer outro ambiente, visando à reorganização do seu comportamento. 

Para sucesso do tratamento, é importante a participação de todos aqueles envolvidos 

com a criança: família, professores e pedagogos, cuidadores, profissionais da saúde e a 

própria criança (ROHDE e HALPERN, 2004; INCHAUSTI de JOU, 2008; SANTOS e 

VASCONCELOS, 2010). 

 Rohde e colaboradores (2000) defendem que a primeira decisão a ser tomada 

quando do diagnóstico do TDAH, é de caráter educacional. É importante que a família 

da criança seja informada acerca do distúrbio e suas características, sendo aconselhável, 

principalmente para os pais, a realização de um treinamento, pois só assim conseguirão 

manejar estratégias que ajudem a criança durante seu tratamento, na organização de 

suas atividades. Assim como em casa, na escola também é preciso que haja um 

consenso acerca do problema enfrentado pela criança. Crianças com TDAH precisam de 

uma atenção especial e de estratégias psicopedagógicas que as auxiliem no aprendizado 

(PHEULA e ISOLAN, 2007). 

Inchausti de Jou e colaboradores (2008) já apontavam para a importância da 

criação por parte da escola, de programas que informem e conscientizem os educadores, 

para que estes saibam identificar crianças que possivelmente tenham o TDAH, e dessa 

forma possam encaminhá-las para avaliação clínica, e possam desenvolver estratégias 

de ensino mais adequadas a esta condição. 

As estratégias desenvolvidas na escola devem ter um caráter multidisciplinar. 

Rohde e colaboradores (2004) sugerem que os professores proponham aos alunos uma 

interação entre atividades físicas e o processo de aprendizagem; que as turmas não 

sejam demasiadamente cheias, e que as atividades propostas dentro de sala de aula não 

sejam muito longas, exigindo um período muito extenso de concentração. Tudo isso 

auxilia a criança com TDAH a obter um melhor desempenho acadêmico. 

No mérito das psicoterapias e intervenções psicossociais, após décadas de 

pesquisas, confirmou-se a eficácia destas em tratamentos de transtornos tanto 

emocionais quanto comportamentais em crianças e adolescentes (PHEULA e ISOLAN, 

2007). De acordo com a literatura, o subtipo de psicoterapia que apresenta maior 

evidência científica de retorno positivo tanto para os principais sintomas do TDAH, 

como para sintomas associados é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) (ROHDE 

et al., 2000).  
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A TCC trabalha os pacientes de diferentes formas buscando a melhora dos 

principais sintomas do TDAH e de outros quando presentes. Dessa forma, são feitos 

planejamentos e organização de tarefas, cronogramas a serem cumpridos, simulação de 

situações cotidianas, e conta também com a participação do próprio paciente, utilizando 

técnicas de automonitoramento, autoavaliação, entre outras (SENA e SOUZA, 2010). 

Alguns autores ainda atentam para o fato de que mesmo que seja traçado um modelo 

desta terapia direcionado para o TDAH, ela deve ser flexível e ajustada para cada caso 

específico, segundo as características do paciente e do ambiente em que ele vive 

(CORDIOLI, 2008).  

Em relação ao tratamento farmacológico, a literatura é bem extensa sobre o 

assunto, já que é estudado e utilizado há mais tempo quando comparado às intervenções 

psicossociais. Há um consenso quanto ao fármaco de primeira escolha, sendo este 

pertencente à classe dos psicoestimulantes. Dentro desta classe, os três princípios ativos 

que possuem resultados terapêuticos comprovados para o TDAH e que estão em uso 

atualmente são o Metilfenidato, a Dextroanfetamina e a Pemolina. Se o profissional vir 

necessidade, pode-se prescrever também um inibidor seletivo da recaptação de 

serotonina, como a Fluoxetina. Já na década de 30, estudos comprovaram o efeito dos 

psicoestimulantes no manejo do TDAH através do aumento da concentração de 

catecolaminas no cérebro, o que leva, dessa forma, a uma diminuição da tríade 

sintomatológica característica do distúrbio (desatenção, hiperatividade e impulsividade), 

melhorando o desempenho escolar e o convívio social. No entanto, é preciso chamar 

atenção para importância do diagnóstico correto, e de prescrições feitas de maneira 

cautelosa, somente quando estritamente necessárias, para que não ocorra uma 

banalização do uso dos medicamentos (WEISS, 1995; ROHDE et al., 2000; 

GUIMARÃES, 2009; SANTOS e VASCONCELOS, 2010). 

No Brasil, o psicoestimulante disponível no mercado para o tratamento do 

TDAH é o Metilfenidato, comercializado em três diferentes formulações, sendo uma de 

liberação instantânea e duas de liberação prolongada. A formulação de liberação 

prolongada é considerada mais segura uma vez que não ocorrem picos de concentração 

plasmática da droga, o que evita efeitos colaterais súbitos (LOUSÃO e MATTOS, 

2007). 

O mecanismo de ação do Metilfenidato – inibição da recaptação de dopamina no 

estriado, sem disparar a liberação de dopamina – mesmo que ainda não completamente 

elucidado, sustenta a teoria da hipofunção dopaminérgica. Na década de 90, os 
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resultados de um grande estudo randomizado desenvolvido pelo Cooperative Group 

Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) apontaram que o uso de 

fármacos da classe dos psicoestimulantes, com destaque para o metilfenidato, em 

associação ou não com psicoterapias é o tratamento que apresenta maior sucesso em 

pacientes com TDAH (PASTURA e MATTOS, 2004; SANTOS e VASCONCELOS, 

2010). 

Apesar de bem tolerado pela maioria dos pacientes, o uso constante do 

Metilfenidato pode apresentar diversos efeitos colaterais, cujos mais comuns são: 

cefaleia, anorexia, insônia, irritabilidade e sintomas gastrointestinais. Além disso, 

Rohde e Halpern (2004) ainda atentam para discussões recentes envolvendo este 

medicamento pelo fato de possíveis interferências no crescimento das crianças, além de 

ser uma droga de potencial abuso. O Instituto Brasileiro de Defesa do Usuário de 

Medicamento (IDUM) aponta ainda efeitos mais graves, como convulsões, alucinações, 

tiques, e até mesmo dependência (IDUM, 2009). Portanto, é necessário que haja 

suspensão da droga periodicamente para confirmar a necessidade da continuação do seu 

uso. 

Outros medicamentos apontados como eficazes no tratamento do TDAH são os 

antidepressivos tricíclicos (ADT), como a Imipramina, Nortriptilina e Desipramina, 

sendo a Imipramina o mais prescrito. Estes antidepressivos são indicados nos casos em 

que o tratamento com estimulantes não apresenta o efeito desejado, e são também 

prescritos quando se deseja tratar o TDAH na presença de comorbidades (ROHDE et 

al., 2000). 

Apresentando efeitos similares aos dos ADT, comprovou-se também a eficácia 

da Clonidina, agonista α2-adrenérgico – indicada nos mesmos casos citados acima. 

Porém na prática, tem sido usada em associação com os estimulantes, ou quando estes 

provocam alteração do sono ou efeitos rebote (ROHDE e HALPERN, 2004). Deve ser 

citado também a Guanfacina, outro fármaco indicado e estudado no tratamento do 

TDAH. Sendo ele um agonista α2-adrenérgico mais seletivo que a Clonidina, mostrou-

se bastante eficaz tanto no manejo dos sintomas de desatenção quanto nos sintomas de 

hiperatividade e impulsividade (ROHDE e TRAMONTINA, 2005). 

Além dos tricíclicos, outros antidepressivos também são indicados para o 

tratamento do TDAH de acordo com alguns estudos, sendo o mais prescrito a 

Bupropiona. Um dos motivos para certa limitação no seu uso se deve ao fato do 

aumento do risco de convulsões. Além disso, seu mecanismo de ação não é 



25 
 

completamente elucidado e os primeiros estudos sugeriram um baixo bloqueio na 

recaptação de dopamina e noradrenalina. Nos Estados Unidos já está disponível uma 

nova droga aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) como opção para o 

tratamento farmacológico do TDAH, chamada Atomoxetina. Não é uma droga 

pertencente à classe dos psicoestimulantes, mas atua na inibição da recaptação de 

noradrenalina, neurotransmissor envolvido na patologia do transtorno. Seu uso parece 

ser mais indicado nos casos em que exista histórico de potencial de abuso dos 

estimulantes (ROHDE et al., 2000; SEGENREICH e MATTOS, 2004; ROHDE e 

HALPERN, 2004; LOUZÃO e MATTOS, 2007).  

Antipsicóticos já foram estudados comparativamente a estimulantes para o 

tratamento de TDAH, no entanto, os resultados apontaram para uma melhor eficácia dos 

últimos (AMAN et al., 2003). 

É válido ressaltar também a utilização de diferentes fármacos 

anticonvulsivantes, como Carbamazepina, Valproato e Topiramato no tratamento do 

TDAH (PRADO-LIMA, 2009). 

Uma visão panorâmica do tratamento medicamentoso do TDAH mostra que o 

estimulante Metilfenidato aparece como medicamento de primeira escolha, e a 

Atomoxetina como segunda escolha em países em que sua comercialização já foi 

liberada. Em seguida têm-se os antidepressivos tricíclicos, e por último a Clonidina e/ou 

a Bupropiona (ROSA e TELLES, 2009). 

 Como já falado anteriormente, muitos autores sugerem que o manejo do TDAH 

seja feito de forma mista, abordando o tratamento farmacológico, psicoterapias, e 

terapias psicopedagógicas, assim como é importante que seja oferecido aos pais, 

cuidadores e professores apoio e informação. Sugerem também que o medicamento não 

deva ser o tratamento único e majoritário, mas sim fazer parte de um cenário 

multifatorial em busca de uma melhor qualidade de vida das crianças diagnosticadas 

com TDAH (GUIMARÃES, 2009). 

  

3.4 - Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 
 

 Apesar de ser uma expressão que vem ganhando destaque e se tornando habitual 

no cotidiano da sociedade, “Qualidade de Vida” (QV) ainda é um termo complexo, que 

apresenta variados conceitos, e que é repleto de subjetividade. Sua definição é 

construída de forma diferente pelas pessoas, dependendo do contexto sociocultural em 
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que se encontram e das experiências vividas. Assim, pode representar felicidade, 

sucesso profissional, saúde, amor, ter um relacionamento saudável, ter tempo para lazer, 

ter um trabalho prazeroso, ter dinheiro, segurança, e muitos outros atributos 

(QUEIROZ, SÁ e ASSIS, 2004; MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000). 

 Inicialmente, o termo “Qualidade de Vida”, era ligado principalmente a 

melhorias na aquisição de bens materiais. Posteriormente passou a ser relacionado 

também com outros aspectos da vida do ser humano, como as sensações de bem-estar e 

realização pessoal. Assim, devido ao crescente interesse por questões de ordem 

qualitativa da vida, passou-se a questionar o que seria uma vida de qualidade e como ela 

poderia ser avaliada (MONTEIRO et al., 2010; SEIDL e ZANNON, 2004; FONSECA 

et al., 2014). 

 Ainda buscando um conceito para “qualidade de vida”, alguns autores sugerem 

que é difícil defini-la de uma maneira mais geral, já que está intimamente relacionada 

com o entendimento pessoal dos indivíduos dentro do seu cotidiano e das suas 

vivências. Sendo assim, mesmo que determinada população disponha de recursos e 

condições de sobrevivência ótimos, isso não irá garantir uma qualidade de vida ótima. 

Na verdade, o que garantirá uma qualidade de vida ótima será a maneira como cada 

indivíduo daquela população irá se apropriar e se beneficiar das condições disponíveis 

(SOUZA e CARVALHO, 2003). 

 Apesar da complexidade da “Qualidade de Vida”, que abre margem para as mais 

diversas conceituações, vale a pena chamar a atenção pela estrita relação deste termo 

com o conceito de saúde. A saúde pode ser entendida não só como ausência de doenças; 

é também diretamente dependente das mais diversas condições de vida as quais 

determinada população é submetida (ADRIANO et al., 2000). 

 Neste cenário, a discussão acerca do quesito Qualidade de Vida ganhou mais 

espaço há relativamente pouco tempo, mesmo que o reconhecimento da relação entre 

ambos os termos (saúde e qualidade de vida), exista desde os séculos XVIII e XIX.  O 

aspecto Qualidade de Vida é observado, na maioria das vezes, com o objetivo de se 

avaliar as práticas assistenciais em saúde e avaliar se os procedimentos adotados estão 

fazendo surtir efeito positivo na promoção da saúde da população. Além disso, a análise 

da Qualidade de Vida serve como indicador do impacto físico e psicológico que 

determinadas doenças, disfunções ou incapacidades causam na vida das pessoas, pelo 

ponto de vista delas próprias. Em Saúde Pública, estudos envolvendo essa temática 

podem servir de subsídios para o desenvolvimento de políticas que busquem a 
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promoção da saúde de determinada população (MINAYO, HARTZ e BUSSS, 2000; 

SEIDL e ZANNON, 2004; FONSECA et al., 2014). 

 Políticas e Intervenções em saúde possuem importância significativa dentro do 

panorama de busca pela melhora da qualidade de vida. Além de outros setores sociais 

que atuam nessa busca por uma sociedade que garanta o acesso a condições de vida 

cada vez melhores, a garantia de uma boa saúde é estratégia imprescindível. Uma 

população saudável progride nos níveis pessoal, econômico e social como um todo, 

refletindo numa boa qualidade de vida (SOUZA e CARVALHO, 2003). 

A Organização Mundial de Saúde buscou em um estudo multicêntrico, 

desenvolver um instrumento que pudesse mensurar a Qualidade de Vida num panorama 

internacional, abrangendo diferentes contextos socioculturais. Como resultado desse 

projeto criou-se, em 1995, o WHOQOL – 100 (World Health Organization Quality of 

Life), composto por 100 itens. A ideia de Qualidade de Vida utilizada pelo grupo 

WHOQOL GROUP, levou em conta os aspectos subjetividade, multidimensionalidade e 

presença de dimensões positivas e negativas e ficou definida como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 

ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(FLECK et al., 1999). 

 Após o desenvolvimento do WHOQOL, associado ao crescente interesse na 

mensuração da Qualidade de Vida, diversos instrumentos têm sido desenvolvidos e 

validados - com a preocupação de que estes considerem o ponto de vista e a opinião da 

própria população em estudo, e não dos profissionais que estão conduzindo a pesquisa. 

Os instrumentos são voltados para a mensuração da Qualidade de Vida genérica ou 

específica, como no caso da mensuração da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde. 

 Em relação aos instrumentos que buscam a avaliação da Qualidade de Vida 

Infantil, estudos mostram que há escasso desenvolvimento de modelos teóricos para 

este fim, devido às dificuldades enfrentadas quanto a aspectos conceituais do termo 

(Qualidade de Vida relacionada às crianças), apesar de sua importância ser fortemente 

reconhecida na literatura (FONSECA et al., 2014) 

 As ferramentas usadas para medir a Qualidade de Vida, são basicamente 

divididas em genéricas e específicas, e podem ser aplicados pelo pesquisador ou pela 

própria pessoa (autoaplicáveis). Aquelas classificadas como genéricas são usadas em 

estudos acerca da Qualidade de Vida de uma população em geral, sem entrar em 

detalhes quanto a aspectos mais específicos – e por isso muito usadas em estudos 
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epidemiológicos. Em contrapartida, as ferramentas classificadas como específicas, 

buscam mensurar aspectos mais pontuais envolvidos na Qualidade de Vida, sendo 

bastante sensíveis para a avaliação de alterações/intervenções ou do curso natural de 

determinada enfermidade, população, e outras questões mais limitadas (CAMPOS e 

NETO, 2008). 

 A ideia de mensurar a Qualidade de Vida em qualquer que seja a área, é bastante 

complexa, por isso vários são os conceitos e abordagens que norteiam a construção de 

instrumentos para fazê-lo. Envolvendo a questão “saúde”, a medida da Qualidade de 

Vida é uma questão que gera controvérsia entre autores. Alguns instrumentos envolvem 

a saúde como parte de um indicador mais complexo, e outros buscam na área da saúde 

seu principal objetivo. Há uma parcela de estudiosos que defendem este último, dizendo 

que ‘contribuem para melhor identificar as características relacionadas a um 

determinado agravo’. Em contrapartida, outros autores alegam que certos instrumentos 

usados para medir a Qualidade de Vida limitam seus questionamentos a sintomas e 

disfunções, e dessa forma não contribuem para uma visão mais geral do construto 

analisado (MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000; SEIDL, ZANNON, 2004). 

 Atualmente, é plenamente aceita a importância da avaliação da Qualidade de 

Vida de uma população utilizando-se instrumentos estatísticos que levem em conta as 

dimensões físicas, psicológicas, sociais e ambientais das populações; e certa também é a 

necessidade de se adaptar esses instrumentos a diferentes culturas e valores, e ao longo 

do tempo. O interesse crescente pela Qualidade de Vida é um aspecto positivo no 

panorama mundial, uma vez que norteia ações e políticas voltadas para a melhoria da 

vida das pessoas em todos os aspectos (MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000; GORDIA et 

al., 2011).  

  No mérito da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde, Seidl e Zannon (2004) 

reforçam que mesmo diante das controvérsias existentes na conceituação do termo e na 

utilização de um instrumento adequado para sua mensuração, os esforços científicos 

voltados para esta área são enormes. E exatamente por isso, o construto Qualidade de 

Vida vem se consolidando com clareza e maturidade na prática clínica e na produção de 

conhecimento dentro da área de saúde. 

 E relacionando TDAH e qualidade de vida relacionada à saúde, Escobar e 

colaboradores (2005), afirmam em estudo realizado para se avaliar a qualidade de vida 

de crianças com o distúrbio comparando-a com outros dois grupos de crianças, que o 

TDAH está ligado a grande comprometimento em muitos domínios da Qualidade de 
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Vida Relacionada à Saúde, como comportamento na escola, desempenho acadêmico, 

relações sociais e organização da família. E, apesar disso, os efeitos desta patologia 

sobre o cotidiano e bem-estar do portador e suas famílias, permanece pouco explorado 

na prática clínica. 
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4. METODOLOGIA 

 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CEP – UFOP), com o número CAAE: 

04326012.1.0000.5150 (Anexo 1). 

 O fluxograma abaixo representa o delineamento do estudo. 

      

                                                                              

Fluxograma 1 – Delineamento do estudo. 

 

4.1 – Casuística 

 

Na primeira etapa da pesquisa, foram analisados os prontuários das crianças e 

adolescentes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Ouro Preto – MG 

(CAPSi) desde a sua fundação em 2008, até dezembro de 2014 e selecionados apenas 

aqueles que continham o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) feito por médicos psiquiatras.  
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A coleta de dados dos prontuários ocorreu nos meses de Junho a Setembro de 

2014, e foram inseridos em uma planilha do Microsoft Office Excel 2007. Ao todo, 

foram analisados 1.778 prontuários, sendo 189 usuários com diagnóstico clínico de 

TDAH.  

A partir dos 189 prontuários selecionados, foram coletadas informações 

sociodemográficas; data do acolhimento no CAPSi e idade nessa ocasião; diagnóstico 

recebido de acordo com a CID-10 ou DSM-IV; se eram utilizados medicamentos para 

manejo do transtorno e possíveis comorbidades, assim como suas posologias e situação 

atual em que o paciente se encontrava (abandono, alta, em acompanhamento) em 

setembro de 2014.  

Após essa primeira etapa, foram selecionados os pacientes que faziam uso de 

medicamentos para o tratamento do TDAH - totalizando um número de 147 crianças e 

adolescentes, para a aplicação do instrumento de coleta de dados após a apresentação e 

leitura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido adequado a cada caso (anexos 

2, 3, 4 e 5). O instrumento de coleta foi composto por duas partes: (1) roteiro de 

avaliação de efeitos colaterais de medicação, aplicado aos pais ou responsáveis (anexo 

6) e (2) questionário para avaliação da qualidade de vida PedsQL™ – Pediatric Quality 

of Life Inventory™ 4.0 (anexo 7), aplicado tanto para pais ou responsáveis, quanto para 

as próprias crianças e adolescentes. Para aquelas crianças e adolescentes que não faziam 

uso de medicamentos (n=42), foi aplicado apenas o questionário para avaliação da 

qualidade de vida.  

Antes da aplicação do instrumento de coleta de dados citado acima foi realizado 

um teste piloto com os próprios pacientes selecionados para o estudo. A realização deste 

teste buscou possibilitar a verificação de possíveis falhas de entendimento e/ou 

inconsistências que o instrumento e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

poderiam apresentar. Após a aplicação do instrumento, verificou-se que não foi 

necessário realizar alterações para ajustá-los, e, portanto, continuaram a ser aplicados à 

população de estudo. O número de crianças e adolescentes que participaram do teste 

piloto correspondeu a cerca de 10% da população total diagnosticada com TDAH no 

CAPSi de Ouro Preto.  
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4.2 - Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos, na primeira etapa do estudo, prontuários de crianças e 

adolescentes com idade entre 0 a 18 anos, que receberam o diagnóstico de Transtornos 

Hipercinéticos pelo critério CID-10 ou diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade de acordo com o DSM-IV. Na segunda etapa, foram incluídas as 

crianças e adolescentes identificadas nos prontuários como usuários de medicamentos 

para o tratamento do TDAH para aplicação do roteiro de avaliação de efeitos colaterais 

de medicação, seguido da escala para avaliação da qualidade de vida PedsQL™ – 

Pediatric Quality of Life Inventory™ 4.0. Foram incluídos também, as crianças e 

adolescentes não usuários de medicamentos para aplicação do PedsQL™ , para que os 

resultados obtidos acerca da qualidade de vida de usuários de medicamentos versus não 

usuários pudessem ser comparados ao final do estudo. 

 

4.3 - Critérios de Exclusão 

 

Na primeira etapa, foram excluídos do estudo prontuários de pacientes maiores 

de 18 anos e prontuários de crianças e adolescentes que não continham diagnóstico de 

TDAH. 

No segundo momento do trabalho, para aplicação dos roteiros de entrevista 

sobre PRM e qualidade de vida, foram excluídos do estudo jovens que tinham 

completado idade superior a 18 anos. 

 

4.4 – Avaliação dos Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 

 

 A avaliação dos PRM foi feita através do componente do instrumento de coleta 

de dados Roteiro de Avaliação de Efeitos Colaterais de Medicações, aplicado aos pais 

ou responsáveis pelas crianças e adolescentes. O roteiro conta com perguntas sobre 

diversos efeitos físicos e psicológicos indesejáveis que a utilização de medicamentos 

pode trazer para o paciente. Para cada um desses efeitos, há uma escala de intensidade 

para auxiliar na resposta e melhor ser analisado, variando desde “ausente = 0” até “sério 

= 9”. 
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4.5 - Avaliação da Qualidade de Vida 

 

A avaliação da qualidade de vida, conforme descrito no item 4.1, foi feita pela 

aplicação da escala PedsQL™ 4.0. Este questionário foi validado no Brasil por meio de 

um estudo realizado em 2008, na cidade de São Paulo, cujo objetivo era mensurar a 

qualidade de vida de crianças e adolescentes saudáveis e de crianças com doenças 

reumáticas, e segundo Klatchoian e colaboradores (2008) é adequada para ser aplicado a 

populações pediátricas. O questionário foi aplicado aos pais ou cuidadores das crianças 

e adolescentes e às próprias crianças e adolescentes, quando em idade permitida 

(Crianças de 2 a 4 anos – apenas relato dos pais; crianças de 5 a 7 anos – relato dos pais 

e relato das crianças; crianças de 8 a 12 anos – relato dos pais e relato das crianças; 

adolescentes de 13 a 18 anos – relato dos pais e relato do adolescente). O questionário 

constitui-se de 23 itens (capacidade física: 8 itens, aspecto social: 5 itens, aspecto 

emocional: 5 itens, aspecto escolar: 5 itens).  

Durante a aplicação desse instrumento, as devidas instruções foram dadas aos 

pais/cuidadores e às crianças/adolescentes, para que pudessem responder ao 

questionário de forma independente, sem qualquer interferência por parte do 

entrevistador, sendo que as dúvidas foram devidamente respondidas quando surgiram.  

 

4.6 - Análise dos dados coletados 

 

Em análise dos dados preliminares, coletados na primeira etapa do trabalho, 

utilizaram-se distribuições de frequências simples e cruzadas para construção de 

gráficos de barras e de linhas utilizando o ambiente computacional R 3.2.0, e o 

programa para análise estatística IBM SPSS Statistics 20®. 

Os dados coletados na segunda etapa do trabalho, referentes aos questionários de 

PRM e Qualidade de vida foram analisados pelo programa estatístico IBM SPSS 

Statistics 20®, e também pelo ambiente computacional R 3.2.0.  

 Com o objetivo de sintetizar a indicação das respostas do conjunto de perguntas 

qualitativas dos dois questionários que compunham o instrumento utilizado no projeto, 

construiu-se indicadores para representar o padrão de respostas. Para os bancos de 

dados das crianças e o dos responsáveis foram utilizadas as quatro componentes do 

questionário sobre qualidade de vida (capacidade física, aspecto emocional, aspecto 

social e atividade escolar) para obtermos indicadores para cada componente. Em 
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seguida, construiu-se um geral a partir destes quatro componentes para representar a 

qualidade de vida. As categorias (ou níveis) destas variáveis foram codificadas da 

seguinte maneira: (-2) quase sempre, (-1) frequentemente, (0) algumas vezes, (1) quase 

nunca e (2) nunca. Para o banco de dados dos responsáveis foi construído um indicador 

das variáveis referentes aos efeitos colaterais que foram codificadas assim: (-5) 

pontuação 0, (-4) pontuação 1, (-3) pontuação 2, (-2) pontuação 3, (-1) pontuação 4, (1) 

pontuação 5, (2) pontuação 6, (3) pontuação 7, (4) pontuação 8, e (5) pontuação 9. O 

Quadro 1 apresenta a composição dos indicadores mencionados. 

 

QUADRO 1 – Descrição das variáveis utilizadas na composição dos indicadores 

representativos do padrão de respostas obtidas pelos questionários PedsQL™ 4.0 e de 

PRM. 

Blocos Variáveis Descrição das variáveis: dificuldades para... 

C
ap

ac
id

ad
e 

F
ís

ic
a 

X1 Andar mais de um quarteirão 

X2 Correr 

X3 Praticar esportes ou fazer exercícios físicos 

X4 Levantar alguma coisa pesada 

X5 Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 

X6 Ajudar nas tarefas domésticas 

X7 Sentir dor 

X8 Ter pouca energia ou disposição 

A
sp

ec
to

 

E
m

o
ci

o
n
al

 X9 Sentir medo ou ficar assustado/a 

X10 Ficar triste 

X11 Ficar com raiva 

X12 Dormir mal 

X13 Se preocupar com o que vai acontecer com ele / 

A
sp

ec
to

 S
o
ci

al
 X14 Conviver com outros / outras adolescentes 

X15 Os outros / as outras adolescentes não quererem ser amigos dele / dela 

X16 Os outros / as outras adolescentes implicarem com o seu filho / a sua filha 

X17 

Não conseguir fazer coisas que outros / outras adolescentes da mesma idade 

fazem 

X18 Acompanhar os / as adolescentes da idade dele / dela 

A
ti

v
id

ad
e 

E
sc

o
la

r 

X19 Prestar atenção na aula 

X20 Esquecer as coisas 

X21 Acompanhar a turma nas tarefas escolares 

X22 Faltar à aula por não estar se sentindo bem 

X23 Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 

E
fe

it
o
s 

C
o
la

te
ra

is
 

X24 Insônia ou dificuldade para dormir 

X25 Pesadelos 

X26 Fica com olhar perdido ou sonha acordado 

X27 Fala menos com os outros  

X28 Irritável  

X29 Desinteressado pelos outros 

X30 Apetite diminuído  

X31 Boca seca 

X32 Prisão de ventre 



 

35 
 

X33 Dores de estômago 

X34 Dores de cabeça 

X35 Visão borrada 

X36 Sonolência  

X37 Fraqueza muscular 

X38 Triste / Infeliz 

X39 Chora fácil 

X40 Ansioso  

X41 Rói as unhas 

X42 Eufórico/Feliz fora do comum 

X43 Tontura 

 

 

As expressões para o cálculo dos indicadores são apresentadas abaixo: 

 

A) Indicador de Capacidade Física  

       

 

   

 

B) Indicador de Aspecto Emocional 

       

  

   

 

 

C) Indicador de Aspectos Sociais 

       

  

    

 

D) Indicador de Atividades Escolares 

         

  

    

 

E) Indicador de Qualidade de Vida 

       

  

   

 

F) Indicador de Efeitos Colaterais 
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Estes indicadores foram padronizados para que assumissem valores na escala 0-

1, e desta forma tornar mais fácil a interpretação dos mesmos. A padronização adotada 

está apresentada na equação abaixo. 

              
                          

                               
 

 

É importante notar que quanto mais próximo do valor um (1) for o 

IndicadorPAD, significa a existência de menos dificuldades nas componentes sobre 

qualidade de vida (os indicadores ICF, IAE, IAS, IAESC e IQV) e mais efeitos 

colaterais nas variáveis sobre efeitos colaterais (o indicador IEC). Outros detalhes sobre 

a construção de indicadores a partir de variáveis qualitativas podem ser encontrados em 

Wittkowski e colaboradores (2004).  

A distribuição desse indicador foi comparada segundo outras variáveis 

qualitativas. Uma análise de correspondência foi realizada para avaliar a associação 

entre o que a criança e o responsável responderam. Para tanto, classificou-se o Índice de 

Qualidade de Vida de acordo com as crianças – IQV e o Indicador de Qualidade de 

Vida de acordo com os responsáveis – IQVR em três faixas: baixo (Indicador menor 

que Percentil 33,3), médio (Indicador entre Percentil 33,3 e Percentil 66,7) e alto 

(Indicador maior que Percentil 66,7). 
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 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados coletados na primeira etapa do trabalho foram analisados para fins de 

caracterização da população atendida no CAPSi e diagnosticada com TDAH, 

correspondendo a N = 189 pacientes. 

 Na segunda etapa, para análise de PRM e da Qualidade de Vida, foram 

entrevistados N = 42 pacientes. Dentro deste grupo maior, n = 30 eram usuários de 

medicamentos e n = 12 não eram usuários de medicamentos (Fluxograma 2). 

 

 

 

Fluxograma 2 – Delineamento do estudo e resultados. 
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 A Tabela 1 mostra a proporção de diagnosticados com TDAH em relação ao 

sexo e a utilização de medicamentos. Observa-se uma proporção maior de pacientes que 

fazem uso de medicação em relação àqueles que utilizam apenas a psicoterapia como 

tratamento, tanto no sexo masculino quanto no feminino. Este achado pode ser 

explicado pelo fato de que o tratamento medicamentoso do TDAH, sobretudo em 

combinação com intervenções psicológicas e comportamentais aparenta ser a maneira 

mais eficaz de se manejar os sintomas do distúrbio. Alguns autores apontam evidências 

de que a utilização de fármacos é fundamental no tratamento, sobretudo os estimulantes 

– que podem atenuar os sintomas motores, a impulsividade e a desatenção, 

proporcionando melhora no comportamento, no desempenho acadêmico e na interação 

social para aproximadamente 50 a 95% das crianças com TDAH. Os antidepressivos 

tricíclicos, embora não sejam a primeira escolha, também são utilizados e possuem 

eficácia comprovada no tratamento do TDAH. (BARKLEY, 2002; BARKLEY et al., 

2008; SENA e SOUZA, 2008; SANTOS e VASCONCELOS, 2010). 

 

Tabela 1 – Crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH em relação ao sexo e à 

utilização de medicamentos. 

 TDAH   

 Meninos Meninas TOTAL 

Com medicação 115 32 147 

Sem medicação 34 8 42 

TOTAL 149 40 189 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

5.1 – Caracterização  

 

Os resultados obtidos na caracterização da população estudada envolveram a 

proporção de diagnosticados com TDAH em relação ao total de pacientes atendidos em 

cada ano, desde 2008 até 2014; análise da população diagnosticada com TDAH em 

relação à faixa etária no momento do acolhimento; análise do perfil destes usuários com 

TDAH em relação ao sexo, relacionando-o com a faixa etária; e uma última análise 
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dentro deste primeiro objetivo foi feita com base nos medicamentos prescritos aos 

usuários para tratamento do TDAH associado ou não a comorbidades. 

 

5.1.1 - Análise do Percentual de Usuários Diagnosticados com TDAH em Relação 

ao Número Total de Atendidos  

 

Os dados obtidos nos prontuários de 2008 a 2014 revelaram que o percentual de 

usuários diagnosticados com TDAH em relação ao número total de usuários atendidos 

no CAPSi (N= 1778) foi de 10,6% (n= 189). 

A Figura 1 mostra que nos anos de 2008 e 2009, a proporção de diagnosticados 

com TDAH em relação ao total de atendidos no CAPSi em cada ano, foi superior 

quando comparada às proporções observadas nos anos seguintes. A prevalência de 

crianças diagnosticadas com TDAH durante os anos analisados variaram de 24,5% em 

2008 a 9,2% em 2014. 
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Figura 1 – Taxa percentual de crianças diagnosticadas com 

TDAH em relação ao total de atendidos pelo CAPSi de Ouro 

Preto – MG. 

 

 Esta variação no número de diagnosticados no decorrer dos anos analisados pode 

estar relacionada ao fato do surgimento do TDAH como patologia ser relativamente 

recente e ainda não haver um consenso em relação à sua etiologia. Como o diagnóstico 

do TDAH é basicamente clínico e realizado principalmente utilizando-se os critérios 

estabelecidos por dois diferentes sistemas classificatórios - DSM-IV e CID 10, a 

variabilidade nos critérios de cada um destes sistemas pode ser responsável pela 

diferença nos números de diagnósticos na população de uma maneira geral (PAULINO, 

2015).  

 Além de ser um distúrbio cujos critérios diagnósticos estão em frequente estudo 

e atualização, sendo guiados por diferentes diretrizes, soma-se a isso o fato de que a 
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avaliação do quadro clínico e psicológico é um processo difícil e complexo, que requer 

análise do histórico de vida do paciente e do seu comportamento em diferentes 

ambientes. Logo, pode ser influenciado pela formação e experiência do profissional e 

pelo seu nível de conhecimento sobre o TDAH. É importante que seja levado em conta 

que alguns “sintomas” frequentemente associados ao quadro de TDAH, podem ser 

apenas características comuns a qualquer criança em determinada idade (GRAEFF e 

VAZ, 2008). 

 Diversos estudos recentes acerca da prevalência do TDAH em diferentes regiões 

do Brasil mostraram uma variação considerável – de 5 a 17%. As variações da 

prevalência podem ser um reflexo da dificuldade encontrada pelo médico no momento 

do diagnóstico, assim como podem estar associadas aos diferentes instrumentos 

utilizados na pesquisa. É sabido que não há um instrumento que se destaque entre outros 

no quesito de melhor diagnosticar o TDAH, mas é necessário que as propriedades 

psicométricas das ferramentas que serão utilizadas na pesquisa sejam criteriosamente 

avaliadas. Afinal, ainda que muito úteis, escalas e questionários utilizados podem, por 

exemplo, mostrar como marcantes comportamentos das crianças que na realidade não 

ocorrem com tanta frequência, ou podem também não representar a condição real do 

quadro clínico (GRAEFF e VAZ, 2008; SENA e SOUZA, 2008). 

  Outros vieses como amostragem, local da pesquisa (centros de referência em 

Saúde Mental, escolas públicas ou privadas, clínicas médicas, etc.), relevância dos itens 

que compõem o instrumento utilizado também merecem atenção, pois irão influenciar 

diretamente os resultados acerca da prevalência do distúrbio. Frente a este cenário, vê-se 

o empenho necessário atualmente na busca do desenvolvimento de ferramentas 

apropriadas para auxiliar pesquisadores a trazerem para discussão dados mais 

fidedignos acerca do tema TDAH (SENA e SOUZA, 2008). 

 

5.1.2 - Análise do Perfil dos Usuários Diagnosticados com TDAH Quanto a Idade 

na Ocasião do Acolhimento no CAPSi 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 mostram uma faixa etária média no momento 

do acolhimento, de nove a onze anos aproximadamente, entre o sexo masculino e o sexo 

feminino e entre usuários e não usuários de medicamentos. 
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Tabela 2 – Idade média das crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH em 

relação ao sexo e utilização de medicamentos. 

 

                                                                           Idade Média 

 Meninos Meninas Geral 

Com medicação 9,5 10,7 11,9 

Sem medicação 9,0 8,8 11,2 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Crianças na faixa etária observada neste estudo, segundo Lobo e Lima (2007), 

estão em processo de aprendizado, e aquelas que possuem TDAH destacam-se das 

demais por geralmente apresentarem dificuldades na leitura, distúrbios do 

processamento fonológico e falhas na utilização dos sistemas morfológico, sintático e 

semântico. Além disso, apresentam dificuldade em manter a atenção em atividades 

prolongadas de baixa motivação, dificuldade em manter-se sentadas e controlar 

impulsos, dificuldade em esperar sua vez, dentre outras características marcantes muitas 

vezes percebidas pelos educadores dentro da escola (SENA e SOUZA, 2008). 

Os dados obtidos anteriormente por Pereira e colaboradores (2005) também 

apontam para o fato de o diagnóstico do TDAH ser realizado geralmente na faixa etária 

escolar, pois ‘nesta época os sintomas de hiperatividade e desatenção frequentemente 

impedem que a criança se mantenha em condições favoráveis ao aprendizado’. Quando 

os professores percebem aqueles alunos que apresentam mais dificuldade no 

aprendizado em associação com comportamentos característicos do transtorno, podem 

então entrar em contato com os pais, sugerindo o encaminhamento das crianças a 

psiquiatras ou neuropediatras. 

As diretrizes usadas como guia CID-10 e DSM-IV apontam que a idade do 

início dos sintomas é de sete anos. Porém, segundo alguns autores não há para isso 

comprovação científica. Sendo assim, o profissional deve ter cautela no momento do 

diagnóstico, uma vez que pacientes que apresentam os sintomas descritos para o 

distúrbio mesmo após a idade sugerida pelos manuais, pode sim ter TDAH (ROHDE et 

al., 2004). 
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5.1.3 - Análise do Perfil dos Usuários Diagnosticados com TDAH Quanto ao Sexo e 

à Faixa Etária 

 

A análise da proporção entre meninos e meninas que foram atendidos e 

diagnosticados com o TDAH por psiquiatras no CAPSi mostrou que de um total de 189 

usuários, 149 são do sexo masculino, e 40 são do sexo feminino (Figura 2). 

 

Figura 2 – Proporção de usuários do CAPSi – Ouro Preto, MG 

diagnosticados com TDAH, no período de 2008 a 2014 em 

relação ao sexo e a faixa etária. 

 

Os resultados apresentados na Figura 2, no que diz respeito à frequência em 

relação ao sexo estão em concordância, de uma maneira geral, com a literatura, que 

aponta uma prevalência do transtorno no sexo masculino maior que no sexo feminino 

(ROHDE et al., 2000; ROHDE e HALPERN, 2004; INCHAUSTI de JOU et al., 2008). 



 

44 
 

São diversas as possíveis causas da maior prevalência de TDAH em crianças do 

sexo masculino. De acordo com Rohde e Halpern (2004), meninos apresentam 

características de hiperatividade/impulsividade mais marcantes e por isso são 

encaminhados com maior frequência a psiquiatras, sendo então diagnosticados com 

TDAH. Em contrapartida, provavelmente meninas possuem a característica de 

desatenção mais prevalente, isso acaba fazendo com que sejam menos “notadas” e 

menos encaminhadas para especialistas.  

Corroborando com estes autores, Vasconcelos e colaboradores (2003) afirmaram 

que o diagnóstico do TDAH ocorre com maior frequência em indivíduos do sexo 

masculino, chegando a proporções de 9:1 de meninos para meninas. Possa e 

colaboradores (2005) também encontraram predominância do TDAH em crianças do 

sexo masculino e sugerem que esse achado possa ser relacionado à maneira como os 

sintomas se manifestam de forma diferente entre os sexos.  

Em relação à idade, percebe-se que há um número maior de diagnosticados na 

faixa etária de sete a doze anos, em ambos os sexos. Observa-se também na Figura 3, 

um total de oito crianças que receberam o diagnóstico de TDAH na faixa etária de zero 

a quatro anos – o que é um fato que chama atenção já que, como discutido 

anteriormente, as diretrizes mais utilizadas apontam uma faixa de início de sintomas por 

volta dos sete anos de idade.  

Barkley (1998) sugere que algumas crianças podem ser “identificadas” como um 

pouco diferentes das demais (na mesma faixa etária) por apresentarem temperamento 

difícil, por volta dos três/quatro anos de idade, mas que na maioria das vezes estas só 

são encaminhadas a especialistas mais tarde. Porém, Rohde e Halpern (2004) apontam 

que crianças pré-escolares possuem como característica comum atividades mais 

intensas, e por isso o diagnóstico de TDAH antes dos seis anos de idade deve ser 

realizado com muita precaução. Os autores ainda ressaltam a importância do 

conhecimento por parte dos profissionais acerca do desenvolvimento “normal” de 

crianças, para que as possíveis psicopatologias sejam avaliadas corretamente neste 

grupo. 

5.1.4 - Análise das Classes de Medicamentos Prescritos para os Usuários 

Diagnosticados com TDAH no CAPSi  

 

 Os prontuários analisados revelaram que dos 189 pacientes diagnosticados com 

TDAH, 147 (77,8%) receberam prescrição de algum tipo de medicamento. Os demais 
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pacientes também diagnosticados com o distúrbio, mas que não faziam uso de 

medicamentos recebiam principalmente atendimento psicológico e de terapia 

ocupacional. 

 Os dados apresentados na Figura 3 demonstraram que medicamentos de 

diferentes classes farmacológicas foram prescritos aos usuários diagnosticados com 

TDAH no CAPSi. 

  

Figura 3 – Medicamentos prescritos às crianças diagnosticadas 

com TDAH no CAPSi – Ouro Preto, MG no período de 2008 a 

2014. 

 

Como pode ser observada na Figura 3, uma variedade de classes farmacológicas 

foi prescrita para as crianças diagnosticadas com TDAH. Segundo Oliveira e 

Albuquerque (2009), a presença de comorbidades em pacientes diagnosticados com o 

TDAH é quase uma regra. Isto pode ser uma das justificativas para a variedade de 
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classes terapêuticas prescritas. A classe dos Antidepressivos foi a mais prescrita, uma 

vez que a Imipramina – que pertence a esta classe e é utilizada para o tratamento do 

TDAH, foi o medicamento mais prescrito. Porém observa-se uma queda acentuada na 

prescrição da mesma entre 2009 e 2010 sendo que a partir de 2012 houve uma inversão 

entre a prescrição de medicamentos pertencentes às classes Antidepressivo e 

Estimulante. 

Rohde e colaboradores (2000) apontaram que a maioria dos estudos realizados 

com a Imipramina, ocorre com crianças em idade escolar e este medicamento, como 

outros representantes da classe dos Antidepressivos, são prescritos principalmente em 

casos que não se obtém uma resposta aos estimulantes. Apesar de ser o fármaco de 

segunda escolha para o tratamento do TDAH, a ocorrência do número de prescrições de 

Imipramina ser mais elevada que o de prescrições do Estimulante - que tem o 

Metilfenidato como principal representante para o tratamento do TDAH, pode ser 

devido ao fato do Ministério da Saúde não incluir este medicamento nas listas 

padronizadas de dispensa de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tais 

como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (CALIMAN e 

DOMITROVIC, 2013). 

Apesar de nos anos anteriores, fármacos da classe dos anticonvulsivantes terem 

uma queda no número de prescrições, no ano de 2014, vê-se uma crescente indicação 

dessa classe para o tratamento do TDAH, sendo que os representantes prescritos no 

CAPSi foram: Valproato, Carbamazepina e Topiramato. Pode-se associar este achado 

não só ao fato de quase sempre haver comorbidades em crianças diagnosticadas com 

TDAH, mas também de que esses medicamentos são utilizados para tratar 

principalmente o sintoma de agressividade impulsiva, que aparece no TDAH e em 

diversas outras desordens psiquiátricas, como o transtorno de humor bipolar (MORAES 

et al., 2007; PRADO-LIMA, 2009). 

 

5.2 – Análise dos Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM)  

 

 Buscou-se neste momento, analisar os PRM encontrados na parcela da 

população em estudo que faz uso constante de medicamento(s) para tratamento do 

TDAH e comorbidades. De acordo com o segundo consenso de Granada (2002), os 

PRM são ‘resultados clínicos negativos da farmacoterapia’ que geram 

morbimortalidade, daí a importância de investigá-los em um contexto no qual os 
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indivíduos fazem uso constante de medicamentos. A identificação destes problemas 

precocemente pode prover informações úteis a serem repassadas a médicos, 

farmacêuticos e outros profissionais da saúde, visando à diminuição desses efeitos 

negativos indesejados e ao aumento da adesão à farmacoterapia, melhorando a 

qualidade de vida da população (CORRER et al., 2007). 

Na população estudada, para jovens na faixa etária de quinze a dezoito anos, 

foram encontrados valores mais altos do indicador de Problemas Relacionados a 

Medicamentos, assim como foi verificada maior heterogeneidade das respostas nessa 

mesma faixa etária, como pode ser verificado na Figura 4. Em relação às medianas 

encontradas para as três faixas, não houve discrepância, uma vez que estão localizadas 

no mesmo percentil (mediana da faixa etária de 5 |---- 10: 0,2190; 10 |---- 15: 0,2409; 

15|----20:0,3358).

 

Figura 4 – Indicador de Efeitos Colaterais de medicação de acordo com relato do 

responsável, por faixa etária.  
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Não foram encontrados na literatura, estudos que corroborem ou que 

contradizem os dados achados no presente trabalho. Rozenfeld (2007) afirma que no 

Brasil, estudos que busquem avaliar a frequência de problemas relacionados a 

medicamentos ainda são escassos, principalmente em se tratando da ocorrência em 

populações mais jovens. A maioria dos trabalhos avalia principalmente a frequência de 

reações adversas na população geriátrica. 

 Trabalhos como o de Brasil e Filho (2000), trazem uma discussão acerca de 

medicamentos que são utilizados na psicofarmacoterapia, apresentando os principais 

grupos farmacológicos e com que finalidade são utilizados na área da psiquiatria da 

infância e adolescência. Os autores chamam atenção para o fato de que os 

medicamentos disponíveis para essa área devem ser utilizados com muita cautela, uma 

vez que informações relacionadas à segurança e eficácia na maioria das vezes derivam 

de estudos realizados com adultos. 

Sabe-se que a utilização de medicamentos é de fundamental importância na 

prevenção de doenças, manutenção e recuperação da saúde e, sendo assim, está 

diretamente relacionada com a qualidade de vida das populações. Paradoxalmente, essa 

utilização também está relacionada com altíssimos gastos dos sistemas de saúde, com 

agravos à saúde e com morbimortalidade. As causas dos Problemas Relacionados a 

Medicamentos (PRM) podem ser intrínsecas ao próprio fármaco, sendo então 

inevitáveis; mas podem também estar relacionadas a erros de prescrição, dispensação e 

administração, as quais podem e devem ser evitadas (AIZENSTEIN e TOMASSI, 

2011). 

 O aparecimento de problemas relacionados a medicamentos na população 

estudada pode estar relacionado a interações medicamentosas, já que os pacientes, em 

sua grande maioria, foram diagnosticados com TDAH associado a alguma outra 

psicopatologia, e por isso utilizam mais de um medicamento. Carvalho e Magalhães 

(2001) apontam que a ocorrência de reações adversas cresce exponencialmente com o 

aumento do número de medicações utilizadas, e isso é explicado, em termos, por 

interações medicamentosas. Corroborando com estes autores, Bittencourt e 

colaboradores (2004) ressalvam que além de serem causas frequentes de PRM, as 

interações medicamentosas causam danos diretos aos usuários e favorecem o 

aparecimento de efeitos indesejáveis, além de interferir na farmacocinética desses 

medicamentos, podendo diminuir ou mesmo vigorar seus efeitos. 



 

49 
 

 Outro fato interessante que se pode perceber ao analisar a Figura 5 é que os 

adolescentes na faixa etária de quinze a dezoito anos apresentam taxas mais elevadas de 

problemas relacionados a medicamentos, e muitos desses jovens faziam 

acompanhamento no CAPSi e uso de medicamentos desde crianças. Wong (2003) 

afirma que cerca de 50 a 75% dos medicamentos prescritos na clínica pediátrica não 

foram estudados cautelosamente não só no Brasil, como nos Estados Unidos, por 

exemplo. Segundo o autor, a vivência da pediatria revela que alguns medicamentos 

podem ser usados seguramente por crianças – mas por curto espaço de tempo. Wong 

(2003) ainda aponta que a Academia Americana de Pediatria estabeleceu a alguns anos, 

regras e condutas éticas para ensaios clínicos envolvendo crianças, mas o Brasil ainda 

não adotou tais critérios. Sendo assim, sugere-se que, com o uso prolongado de 

medicamentos, os PRM tendem a aparecer com mais frequência e/ou intensidade, 

interferindo categoricamente na vida dos pacientes. 

 

5.3 – Análise da Qualidade de Vida  

 

 Buscou-se nesse momento analisar a correspondência entre respostas dadas pelas 

crianças e respostas dadas pelos responsáveis, bem como analisar cada aspecto 

pertencente ao questionário PedsQL™ – Pediatric Quality of Life Inventory™ 4.0, 

finalizando com a análise do índice de qualidade de vida geral, como explicado na 

metodologia. 

 Como já citado anteriormente, o interesse e a discussão acerca do construto 

Qualidade de Vida na área da saúde é, de certa forma, recente. A comunidade científica 

tem se esforçado no sentido de desenvolver instrumentos bem estruturados, simples e 

que consigam mensurar de forma consistente os diversos domínios (físico, emocional e 

social) da qualidade de vida dos indivíduos, especialmente aqueles ligados à saúde. 

Assim, políticas públicas e práticas assistenciais em saúde têm sido embasadas por 

estudos nessa área, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida da população 

(SEIDL e ZANNON, 2004; CAMPOS e NETO, 2008). 

  

5.3.1 – Capacidade Física 

 

 Em relação ao indicador Capacidade Física, percebe-se uma correspondência 

entre as respostas das crianças entrevistadas, com as respostas dos seus responsáveis. 
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Isso pode ser verificado ao observar que as medianas tanto do indicador construído para 

as respostas das crianças, quanto para aquele construído para as respostas dos 

responsáveis, se encontram em percentis altos (medianas das respostas das crianças: 

0,8621 para aquelas que fazem uso de medicamentos, e também 0,8621 para aquelas 

que não fazem uso de medicamentos; medianas das respostas dos responsáveis: 0,9167 

para crianças que fazem uso de medicamentos, e 0,7917 para aquelas que não fazem uso 

de medicamentos). Observa-se também maior heterogeneidade principalmente nas 

respostas das crianças que não fazem uso de medicamentos. Os valores mínimos do 

indicador de capacidade física para crianças que fazem uso de medicamentos se 

encontram acima de 0,6, enquanto os valores mínimos para crianças que não fazem uso 

de medicamentos se encontram abaixo de 0,4. Dessa forma, é possível sugerir que o uso 

de medicamentos exerce uma influência positiva na capacidade física dessas crianças 

(Figuras 5 e 6). 
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                                                                                É usuário de Medicamentos?                                                                     É usuário de Medicamentos? 

 

                    
Figura 5 – Indicador de Capacidade Física 

criado a partir das perguntas respondidas 

pelas crianças, separado entre usuários versus 

não usuários de medicamentos. 

 

Figura 6 – Indicador de Capacidade Física 

criado a partir das perguntas respondidas pelos 

pais /responsáveis, separado entre usuários 

versus não usuários de medicamentos. 
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Sabe-se que a avaliação da capacidade física dos indivíduos de determinada 

população fornece informações que podem ser extrapoladas para uma análise de 

qualidade de vida, já que, ao observar as consequências da prática de exercícios físicos, 

vê-se que é um agente substancial para a melhoria desta. Há atualmente diversos 

estudos certificando que a prática de exercícios físicos e a capacidade física estão 

relacionados com a promoção da saúde, prevenção de doenças, recuperação da saúde, e 

com qualidade de vida, assim como são coniventes de maneira positiva com a saúde 

mental (ARAÚJO e ARAÚJO, 2000; SILVA e COSTA JR., 2011). 

 Os dados encontrados no presente estudo sugerem que o(s) fármaco(s) 

utilizado(s) pelos pacientes com TDAH e comorbidades contribuem positivamente neste 

aspecto. No entanto, trabalho como de Oliveira e Santos (2012) apresentam uma relação 

inversa, e relacionam o uso de medicamentos para tratamento de condições crônicas ao 

longo do tempo, com uma piora na capacidade física dos indivíduos. Os resultados do 

presente trabalho podem ser explicados pelo fato de que o tratamento medicamentoso 

do TDAH em associação com psicoterapias contribuem para uma melhora global na 

vida dos pacientes – e isso incluiria vários aspectos, como o aumento da disposição e 

energia tanto para as tarefas cotidianas, quanto para a prática de exercícios físicos 

(ROHDE et al., 2004).  

 

5.3.2 – Aspecto Emocional 

 Analisando-se o indicador Aspectos Emocionais, observa-se nas Figuras 7 e 8 

que também houve uma correspondência entre as respostas das crianças e as respostas 

dos responsáveis, mesmo sendo observado que as respostas das crianças que não fazem 

uso de medicamento apresentam maior heterogeneidade. Isso pode ser verificado pela 

localização das medianas, que ocupam os mesmos percentis (medianas das respostas das 

crianças: 0,6875 para aquelas que fazem uso de medicamentos, e 0,4375 para aquelas 

que não fazem uso de medicamentos; medianas das respostas dos responsáveis: 0,6667 

para crianças que fazem uso de medicamentos, e 0,5000 para aquelas que não fazem uso 

de medicamentos). Dessa forma, é possível notar que entre as crianças que não tomam 

medicamento, houve maior variação de opinião em relação às suas emoções. Inclusive, 

foi o grupo que apresentou o menor valor do indicador, abaixo de 0,1, o que sugere que 

o uso de medicamentos traz benefícios nos aspectos emocionais/psicológicos. 
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Figura 7 – Indicador de Aspectos Emocionais 

criado a partir das perguntas respondidas pelas 

crianças, separado entre usuários versus não 

usuários de medicamentos. 
 

Figura 8 – Indicador de Aspectos Emocionais 

criado a partir das perguntas respondidas pelos 

pais /responsáveis, separado entre usuários 

versus não usuários de medicamentos. 
 



 

54 
 

 

 Os resultados do presente trabalho sugerem que o tratamento medicamentoso do 

TDAH pode ocasionar melhora nas condições emocionais das crianças. Corroborando 

assim com outros estudos que envolveram a discussão acerca de aspectos emocionais da 

vida dos indivíduos com TDAH. Esses estudos sugeriram que tanto o diagnóstico 

precoce quanto o tratamento acertado, de fato trazem benefícios no que diz respeito à 

depressão, distúrbios de comportamento e problemas de relacionamento 

(NAPARSTEK, 2004). 

Em estudo realizado por Oliveira e Oliveira (2000), que buscou avaliar como o 

TDAH afeta a vida de crianças em idade escolar, os autores identificaram que algumas 

vezes a própria família das crianças portadoras do distúrbio não as entendiam bem, e 

isso levava a uma falta de apoio e a tomada de ações inadequadas. As consequências 

dessas ações eram a frustração da criança, más condições emocionais, baixa 

autoconfiança e autoestima. No entanto, os tratamentos adequados, não só 

farmacológico como educacional e psicossocial podem ocasionar melhora nestes 

aspectos e criar um ambiente de desenvolvimento mais adequado para as crianças com 

TDAH. 

 Dias e Minervino (2013), realizaram um estudo que buscou avaliar a 

competência emocional de crianças com TDAH e outras patologias. Esses autores 

concluíram que crianças diagnosticadas com TDAH possuíam mais dificuldade no 

controle de emoções e de compreender expressões emocionais. Como uma possível 

explicação para este fato, os autores propuseram que seria devido ao “conturbado 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos com psicopatologias”. 

  

5.3.3 – Aspecto Social 

 

Em relação ao indicador Aspectos Sociais, é possível verificar mais uma vez, ao 

observar as Figuras 9 e 10, uma correspondência entre as respostas das crianças e as 

respostas dos responsáveis, já que as medianas estão localizadas nos mesmos percentis 

(alto), indicando que ambos têm uma boa qualidade de vida neste aspecto (medianas das 

respostas das crianças: 0,8000 para aquelas que fazem uso de medicamentos, e 0,7500 

para aquelas que não fazem uso de medicamentos; medianas das respostas dos 

responsáveis: 0,7778 para crianças que fazem uso de medicamentos, e 0,7222 para 

aquelas que não fazem uso de medicamentos). As respostas tanto das crianças quanto 
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dos responsáveis para aquelas que fazem uso de medicamentos apresentam-se mais 

heterogêneas. Outra observação que pode ser feita refere-se aos valores mínimos mais 

baixos do indicador para crianças que fazem uso de medicamentos, quando comparados 

aos valores mínimos dos indicadores das crianças que não fazem uso de medicamentos. 
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Figura 9 – Indicador de Aspectos Sociais criado 

a partir das perguntas respondidas pelas 

crianças, separado entre usuários versus não 

usuários de medicamentos. 

 

Figura 10 – Indicador de Aspectos Sociais criado 

a partir das perguntas respondidas pelos pais 

/responsáveis, separado entre usuários versus não 

usuários de medicamentos. 
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Escobar e colaboradores (2005), em estudo que buscou avaliar a qualidade de 

vida de crianças com TDAH em comparação com a qualidade de vida de crianças 

asmáticas e de crianças saudáveis, encontraram resultados que sugeriram que o TDAH 

afeta significativamente a vida das crianças em todos seus domínios, sobretudo no 

funcionamento psicossocial. 

Sabe-se que dentro do quadro clínico do TDAH, além dos sintomas 

característicos, os indivíduos também sofrem com questões emocionais, alteração da 

sociabilidade e dificuldades de relacionamento. Rocha e colaboradores (2009) citaram 

algumas características comportamentais que são associadas às crianças diagnosticadas 

com o distúrbio, sendo essas: ‘brigas na escola e vizinhança, intromissão em conversas, 

falta de amigos, isolamento social, falta de perspectiva de serem aceitos até mesmo por 

parentes próximos.’ Além disso, os problemas enfrentados pelos pacientes no aspecto 

afetivo-emocional podem contribuir para disfunções sociais futuramente  (GOMES e 

VILANOVA, 1999). 

Corroborando com estes autores, Silva e Souza (2005) mostraram ainda que, 

geralmente, crianças diagnosticadas com TDAH têm mais dificuldade em firmar 

contatos sociais, muitas vezes sendo excluídas de grupos que tentam fazer parte. Os 

locais onde mais se perceberam acontecimentos como esses foram nas escolas, onde 

algumas características comportamentais das crianças com o distúrbio culminaram em 

seu isolamento social. 

Dentro da caracterização do TDAH, geralmente são mencionados os prejuízos 

sociais que esse distúrbio traz para a vida do portador, mas ainda assim, estudos que 

apuram mais detalhadamente questões sociais e interpessoais tendem a ser menos 

atualizados e descritos de maneira menos metódica (GUILHERME et al., 2007).  

Muitos autores defendem que o tratamento do TDAH deve ser multimodal, 

como já citado anteriormente. A interpretação de alguns estudos sugeriu que o 

tratamento medicamentoso é imprescindível e apresenta melhores resultados no manejo 

do transtorno em todos seus aspectos quando comparado a tratamentos psicológicos 

isolados, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC), muito utilizada para o 

tratamento de sintomas comportamentais (oposição, desafio, teimosia) (ROHDE et al., 

2000; LUIZÃO e FONSECA et al., 2012). 

Em 1999, Gomes e Vilanova já mostraram que mesmo os medicamentos agindo 

de forma sintomática no manejo do TDAH, eles contribuíram para uma organização 
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comportamental dos pacientes apenas em curto prazo. Esse dado pode ajudar a 

compreender os resultados encontrados no presente estudo, sobre o indicador Aspectos 

Sociais ser mais baixo em crianças que fazem uso de medicação. Estes autores ainda 

afirmaram que para um sucesso no tratamento do TDAH a longo prazo, em quaisquer 

aspectos, deve ser realizada simultaneamente a terapia medicamentosa, outras opções de 

tratamento.  

 

5.3.4 – Atividade Escolar 

 

 Analisando o indicador Atividade Escolar vê-se, nas Figuras 11 e 12 que não há 

discrepância entre as respostas das crianças e dos responsáveis, uma vez que as 

medianas encontram-se no mesmo percentil (médio). Embora estejam no mesmo 

percentil, percebe-se que as crianças que fazem uso de medicamentos apresentam 

medianas mais altas, sugerindo uma melhor qualidade de vida neste aspecto (medianas 

das respostas das crianças: 0,6667 para aquelas que fazem uso de medicamentos, e 

0,5556 para aquelas que não fazem uso de medicamentos; medianas das respostas dos 

responsáveis: 0,5789 para crianças que fazem uso de medicamentos, e 0,4211 para 

aquelas que não fazem uso de medicamentos). Os indicadores foram relativamente 

homogêneos, e os valores mínimos do indicador foram mais baixos para crianças e 

responsáveis em relação àqueles que fazem uso de medicação, quando comparados aos 

valores mínimos para as crianças que não fazem uso de medicação.   
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Figura 6 – Indicador de Atividade Escolar 

criado a partir das perguntas respondidas pelas 

crianças, separado entre usuários versus não 

usuários de medicamentos. 
 

Figura 5 – Indicador de Atividade Escolar criado 

a partir das perguntas respondidas pelos 

pais/responsáveis, separado entre usuários versus 

não usuários de medicamentos. 
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O ambiente escolar, na grande maioria das vezes, é o local onde a criança com 

TDAH é notada, uma vez que é esse ambiente no qual os sintomas tornam-se mais 

prejudiciais e menos tolerados. Atualmente, para a criança obter bom rendimento 

escolar ela deve conservar-se quieta e sentada por longos períodos de tempo prestando 

atenção em aulas expositivas, além de fazer suas lições na própria sala de aula e em 

casa. No entanto, as crianças diagnosticadas com esse distúrbio muitas vezes não 

respondem de maneira “adequada” ao comportamento esperado, por ter dificuldades no 

controle de sua impulsividade e hiperatividade, além da dificuldade de focar sua 

atenção. As consequências disso são, muitas vezes, baixo desempenho escolar 

(representado por notas baixas), histórico de reprovação, suspensão escolar e até mesmo 

expulsão (ARAÚJO, 2002; PEIXOTO e RODRIGUES, 2008; ROCHA, 2009). 

 É indiscutível a tarefa que as escolas têm de auxiliar as crianças no seu 

desenvolvimento, tanto na construção de conhecimentos, quanto na construção de um 

ser social. E esta tarefa é ainda mais imprescindível e especial em se tratando de 

crianças com TDAH. Elas precisam ser inseridas em todas as atividades escolares, 

aprendendo a conviver e respeitar limites e regras organizacionais, uma vez que o que 

ela vive dentro do ambiente escolar representa, de certa forma, a sociedade que lhes 

espera futuramente. Por isso, o papel da escola no encaminhamento das crianças que 

levantem suspeita de serem portadoras de TDAH é tão importante para a família 

(SILVA e SOUZA, 2005). 

 Gomes e Vilanova (1999) relatam que há variadas formas de mediações 

educacionais utilizadas para crianças com TDAH, sobretudo aquelas que apresentam 

como comorbidade algum distúrbio de aprendizagem. Essas mediações podem ser 

terapias comportamentais; atenção especial dos professores para as crianças com maior 

dificuldade; propostas de atividades físicas em alternância com atividades dentro da sala 

de aula; mudança de local aonde a criança vai se sentar, de forma a ter menos estímulos 

visuais e sonoros, dentre outras. De qualquer forma, independente da intervenção 

realizada, os mesmos autores ainda ressalvam que a abordagem comportamental é 

muitas vezes falha, e por isso requer esforço, treinamento e persistência por parte de 

professores, educadores e também por parte dos responsáveis. 

 Em conjunto com as terapias psicológicas e pedagógicas, é importante ressaltar 

que a utilização de medicamentos não proporciona a cura do TDAH, mas contribui de 

maneira significativa para uma normalização das disfunções dos neurotransmissores 
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envolvidos no transtorno, como já discutido anteriormente. Assim, é possível que as 

consequências negativas nos aspectos emocionais, escolares e sociais dos portadores 

sejam bastante minimizadas (ARAÚJO, 2002). 

 Vale a pena dizer também que os tratamentos escolhidos para a criança que foi 

diagnosticada com TDAH devem buscar sempre a melhoria do comportamento desta 

criança em todas as esferas de sua vida, e não somente o almejo de “boas notas” nas 

escolas, já que obter notas advém de um conjunto de outras condições, como 

dificuldades de aprendizado específicas, desmotivação, vivência de problemas na 

família e até a maneira como a criança entende a escola e o seu sistema educacional 

(GOMES e VILANOVA, 1999). 

 Neste contexto, como os dados encontrados no trabalho mostram uma qualidade 

de vida média para esse quesito tanto para crianças que fazem uso de medicação, quanto 

para crianças que não fazem uso, pode-se perceber o quão complexo é o universo 

escolar para crianças portadoras do TDAH. Dessa forma, as estratégias utilizadas para 

lidar com essas crianças devem ser bastante discutidas entre professores e responsáveis. 

 

5.3.5 – Indicador da Qualidade de Vida (Geral) 

 

A Figura 13 apresenta o mapa de correspondência entre os níveis dos perfis linha 

(as classificações de Índice de Qualidade de Vida das crianças) e dos perfis coluna (as 

classificações de Índice de Qualidade de Vida dos responsáveis), mostrando as 

distâncias entre as respostas dadas pelas crianças e pelos responsáveis; sendo que, 

quanto menor as distâncias, maior a correspondência entre as respostas. 

A análise desta correspondência deve começar pela observação das Tabelas 3 e 

4, para decidirmos em qual dimensão olharemos as distâncias entre os níveis 

apresentados. A Tabela 3, referente às classificações de IQV das crianças, revela uma 

melhor representação de todos os seus níveis na dimensão 1 (em negrito), pois têm uma 

inércia maior nessa dimensão. A Tabela 4, referente às classificações de IQV dos 

responsáveis, revela uma melhor representação de todos os seus níveis também na 

dimensão 1 (em negrito), pois têm uma inércia maior nessa dimensão.  
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  Tabela 3 - Contribuições relativas das dimensões 1 e 

2 sobre os perfis de linha (Classificação do IQV para 

as crianças) da tabela de contingência. 

IQV Crianças 
Dimensão 

1 

Dimensão 

2 

IQV_baixo 0,9988 0,0012 

IQV_médio 0,6615 0,3385 

IQV_alto 0,8209 0,1791 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: Dimensão 1 = eixo X, Dimensão 2 = eixo Y 

 

 

 

Tabela 4 - Contribuições relativas das dimensões 1 e 2 

sobre os perfis de coluna (Classificação do IQV para os 

responsáveis) da tabela de contingência. 

IQV Responsáveis 
Dimensão 

1 

Dimensão 

2 

IQVR_baixo 0,9987 0,0013 

IQVR_médio 0,6161 0,3839 

IQVR_alto 0,8421 0,1579 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                            Nota: Dimensão 1 = eixo X, Dimensão 2 = eixo Y 
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Figura 7 – Mapa de Correspondência entre as classificações de Índice de Qualidade de 

Vida das crianças e dos responsáveis. 

 

Com base na Figura 13, verifica-se uma associação forte entre o indicador de 

qualidade de vida das crianças e o declarado pelos responsáveis, pois se observa que 

indicadores baixos de cada grupo (crianças e responsáveis) estão bem próximos, e o 

mesmo ocorre para os indicadores médios e os altos. Ou seja, observou-se na análise 

dos dados, que as respostas dadas pelas crianças e pelos responsáveis acerca da 

Qualidade de Vida, não estão discrepantes. De uma maneira geral, tanto as crianças 

quanto os responsáveis estão de acordo quanto à qualidade de vida destas. 

 Na Figura 14, observa-se uma grande heterogeneidade das respostas das crianças 

que não tomam medicação, e observa-se também que as medianas das respostas das 

crianças que tomam medicação em comparação com as medianas das respostas das 

crianças que não tomam medicação estão em percentis diferentes. A mediana das 

primeiras está localizada no percentil alto, enquanto a mediana das demais está 

localizada no percentil médio. Na Figura 15, observa-se que as medianas obtidas pelas 

respostas dos responsáveis, tanto para crianças que fazem uso de medicação tanto para 

crianças que não fazem uso de medicação, estão localizadas no mesmo percentil (alto) 
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(medianas das respostas das crianças: 0,7705 para aquelas que fazem uso de 

medicamentos, e 0,5902 para aquelas que não fazem uso de medicamentos; medianas 

das respostas dos responsáveis: 0,7941 para crianças que fazem uso de medicamentos, e 

0,7206 para aquelas que não fazem uso de medicamentos). Percebe-se também uma 

maior homogeneidade das respostas dos responsáveis. Quando os domínios da 

qualidade de vida são analisados em conjunto, as medianas obtidas pelas respostas 

referentes às crianças que tomam medicação estão localizadas nos percentis altos, e as 

medianas das que não tomam estão localizadas nos percentis médios.  
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Figura 9 – Indicador de Qualidade de Vida criado 

a partir de todas as perguntas do PedsQL™ 

respondidas pelas crianças, separado entre 

usuários versus não usuários de medicamentos. 

 

Figura 8 – Indicador de Qualidade de Vida criado a 

partir de todas as perguntas do PedsQL™  

respondidas pelos pais/responsáveis, separado entre 

usuários versus não usuários de medicamentos. 
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 Os achados do presente estudo, que mostram correspondência entre as respostas 

das crianças e dos responsáveis no quesito índice de qualidade de vida, estão de acordo 

com outros trabalhos já realizados abordando o tema TDAH em crianças. Em um desses 

trabalhos, Bilhar (2010) avaliou crianças com diagnóstico de TDAH em comparação 

com grupo controle, aplicando a mesma escala utilizada neste estudo, a PedsQL™. O 

autor chegou ao resultado de que “as crianças com TDAH e seus pais possuem 

percepção semelhante do impacto do transtorno em sua qualidade de vida”.  

 Em relação ao fato de que os resultados deste estudo indicam um Índice de 

Qualidade de Vida mais alto no caso das crianças que fazem uso de medicação, também 

encontra concordância com trabalhos anteriores. Escobar et al. (2005) e Cannon et al. 

(2009) chegaram a conclusão que o tratamento medicamentoso do TDAH, de fato, 

acarreta melhoria na qualidade de vida em vários aspectos – tanto das crianças que são 

tratadas, quanto de seus familiares. 

 Informações coletadas através de instrumentos validados sobre qualidade de 

vida, como os dados obtidos através da presente pesquisa, possibilitam uma visão ampla 

sobre as condições de saúde mental infanto-juvenil de determinada população, podendo 

servir de base para planejamento de atividades e intervenções adequados em saúde 

pública e psicologia da saúde, uma vez que as necessidades são contextualizadas no 

cenário socioeconômico e cultural do qual as crianças e adolescentes fazem parte 

(GASPAR et al., 2006). 

 É sabido que as desordens mentais possuem efeitos a longo prazo, mesmo que o 

paciente não apresente sintomas por certo período de tempo. Por isso, a avaliação da 

qualidade de vida para essa população específica deve contemplar as expectativas 

principalmente do próprio paciente, mas também deve atentar para a perspectiva do 

médico e de outros profissionais envolvidos. Assim, o instrumento que avalia a 

qualidade de vida vai certificar que o foco do tratamento realizado seja o indivíduo 

portador da doença mental, e não seus sintomas (PREBIANCHI, 2003). 

 Em se tratando da avaliação da qualidade de vida infantil, alguns autores 

apontam que a criança é o indivíduo mais indicado para demonstrar a real ideia da sua 

própria qualidade de vida nos quatro domínios geralmente abordados para esta 

população específica: físico, emocional, social e escolar (FONSECA et al., 2014). 

 Ainda dentro do contexto da qualidade de vida infantil, vale salientar que é 

direito da criança e do adolescente ter paradigmas de qualidade de vida que sejam 

adaptados às suas necessidades nos diversos aspectos (seja físico, mental ou social). A 
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garantia desse direito permite a realização e o bem-estar deste indivíduo quando adulto. 

Este segmento da população requer mais atenção pois é composto por pessoas ainda 

vulneráveis e imaturas para encararem sozinhas a sociedade em que estão inseridas 

(PREBIANCHI, 2003; COSTA e BIGRAS, 2007).  
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Durante o desenvolvimento da primeira etapa do trabalho, apesar de ter sido 

trabalhosa uma vez que os cadastros ainda não são eletrônicos, não foram encontradas 

grandes dificuldades na coleta de dados nos prontuários. 

 No entanto, na segunda etapa do trabalho, onde foram aplicados os questionários 

de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e de Qualidade de Vida, como já 

mencionado anteriormente, encontraram-se alguns fatores limitantes da coleta de dados. 

Como foram analisados os prontuários desde 2008, muitos pacientes cujos telefone e 

endereço encontravam-se cadastrados, já haviam mudado de residência e trocado os 

números de telefone dificultando assim o contato. Mesmo buscando com vizinhos ou 

nas Unidades Básicas de Saúde, não foi possível encontrar muitos pacientes que foram 

contabilizados no estudo por terem sido diagnosticados com TDAH. Dentro ainda desse 

aspecto temporal, como foram consideradas no critério de inclusão crianças que na 

ocasião do acolhimento eram menores de 18 anos, muitas delas que receberam o 

diagnóstico de TDAH nos anos passados, atualmente são maiores de 18 anos e, 

portanto, não foram procuradas para aplicação do instrumento de coleta de dados. 

Outro fator que contribuiu para a dificuldade da aplicação dos questionários foi a 

recusa de muitos pacientes em participar da pesquisa. Mesmo sendo explicados – por 

telefone ou pessoalmente – o estudo e sua finalidade, e os roteiros de perguntas que 

seriam aplicados, um número considerável se recusou a respondê-los. Além disso, 

outros fatores como não encontrar a criança e/ou os responsáveis em casa mesmo 

havendo agendado a visita domiciliar, as crianças possuírem atividades durante a manhã 

e a tarde, ou o responsável trabalhar durante o dia todo também foram limitantes nesse 

momento do contato para aplicação do instrumento de coleta de dados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A população estudada neste trabalho foi crianças e adolescentes atendidos no 

CAPSi de Ouro Preto, MG. 

  A maioria das crianças e adolescente diagnosticados com TDAH era do sexo 

masculino e possuía idade entre 9 e 11 anos. 

                Os pacientes com TDAH geralmente faziam uso de mais de uma medicação ao 

dia e a presença de PRM foi relatada pelos responsáveis como sendo mais predominante 

em adolescentes. Houve diferentes intensidades de manifestação dos mesmos, sugerindo 

a ocorrência de interações medicamentosas. 

 Houve correspondência entre as respostas dos responsáveis e as respostas das 

crianças nos domínios capacidade física, aspecto emocional, aspecto social e atividade 

escolar analisados pelo questionário PedsQL 4.0, o que resultou num Índice de 

Qualidade de Vida também correspondente. Assim, é possível sugerir que crianças e 

responsáveis possuem visões semelhantes acerca da influência do TDAH na qualidade 

de vida destas. 

 Crianças atendidas no local de estudo que fazem uso de medicamentos para 

manejo do TDAH e comorbidades, possuem uma melhor Qualidade de Vida global 

quando comparadas às crianças também atendidas no local de estudo, mas que realizam 

outras formas de tratamento que não o medicamentoso. 

 

 

 

  



 

70  

8. REFERÊNCIAS 

 

ADRIANO, J. R. et al. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a 

melhoria da qualidade de vida? Ciência e Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 53-62, 2000. 

 

AMAN, M. G.; BUICAN, B.; ARNOLD, L. E. Methylphenidate treatment in children 

with borderline IQ and mental retardation: analysis of three aggregated studies. J. Child 

Adolesc. Psychopharmacol. v. 13, p. 29-40, 2003. 

 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS (APA). Subcommittee on Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder. Clinical practice guideline: treatment of the school-aged 

with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, v. 108, p. 1033-44, 2001. 

 

ARAÚJO, A. P. Q. C. Avaliação e manejo da criança com dificuldade escolar e 

distúrbio de atenção. J. de Pediatria, v.78, supl.1, 2002. 

 

ARAÚJO, D. S. M. S.; ARAÚJO, C. G. S. Aptidão física, saúde e qualidade de vida 

relacionada à saúde em adultos. Rev. Bras. Med. Esporte, v.6, n.5, p. 194-203, 2000. 

 

AZENSTEIN, M. L.; TOMASSI, M. H. Problemas relacionados a medicamentos; 

reações adversas a medicamentos e erros de medicação: a necessidade de uma 

padronização das definições e classificações. Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl., v. 32, 

n.2, p. 169-73, 2011. 

 

BARKLEY, R. A. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Em E. J. Mash & R. A. 

Barkley (Orgs.), Treatment of childhood disorders. New York: Guilford, 1998. vol. 2, 

pp. 55-110. 

 

BARKLEY, R. A. Major life activity and health outcomes associated with Attention-

Deficit/Hiperactivity Disorder. Journal of Clinical Psychiatry, v.62, p. 10-15, 2002. 

 

BARKLEY, R. A., et al.  Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: manual para 

diagnostico e tratamento. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

BENCZIK, E. B. P. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade – Atualização 

diagnóstica e terapêutica. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 

 

BILHAR, J. C. F.A. Qualidade de vida de crianças com transtorno de déficit de atenção 

/ hiperatividade. 2010. 132. Dissertação (Mestrado em Pediatria) – Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

BITTENCOURT, M. O.; CRUZ, M. S.; CASTILHO, S. R. Problemas com a utilização 

de medicamentos – estudo piloto em hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro. Rev. Bras. 

Farm., v. 85, n.2, p. 37-39, 2004. 

 

BRASIL, H. H. A.; FILHO, J. F. B. Psicofarmacoterapia. Rev. Bras. Psiquiatr., v. 22, 

supl. II, p. 42-7, 2000. 

 



 

71  

CALIMAN, L. V. Nota sobre a história oficial do Déficit de Atenção/Hiperatividade 

TDAH. Psicol. e Ciência Profissão, v. 30, n. 1, p. 45-61, 2010. 

 

CALIMAN, L. V.; DOMITROVIC, N. Uma análise da dispensa pública do 

metilfenidato no Brasil: o caso do Espírito Santo. Rev. Saúde Coletiva, v. 23, n. 3, p. 

879-902, 2013. 

 

CAMPOS, M. O.; NETO, J. F. R. Qualidade de vida: um instrumento para promoção de 

saúde. Rev. Baiana Saúde Pública, v.32, n. 2, p. 232-240, 2008. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Subsídios para a Campanha: Não à 

Medicalização da Vida. Disponível em: <http://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf> Acesso em: Abril de 2015. 

 

CANNON, M.; PELHAM, W.H.; PALUMBO, D. R.; BUKSTEIN, O.; DAVISS, W. B. 

Effects of Clonidine and Methylphenidate on Family Quality of Life in Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Child and Adolescent 

Psychopharmacology, v.19, n.5, p. 511-17, 2009. 

 

CORRER, C. J.; PONTAROLO, R.; FERREIRA, L. C.; BAPTISTÃO, S. A. M. Riscos 

de problemas relacionados com medicamentos em pacientes de uma instituição 

geriátrica. Rev. Bras. de Ciências Farmacêuticas, v.43, n.1, 2007. 

 

CORDIOLI, A. V. Psicoterapias – Abordagens atuais. 3. Ed. Porto Alegre. Artmed. v. 

3, p. 886, 2008. 

 

COSTA, M. C. O.; BIGRAS, M. Mecanismos pessoais e coletivos de proteção e 

promoção da qualidade de vida para a infância e adolescência. Ciência e Saúde 

Coletiva, v. 12. n. 5, p. 1101-09, 2007. 

 

 

ESCOBAR, R.; SOTULLO C. A.; GASTAMINZA, X.; POLAVIEJA, P.; 

GILABERTE, I. Worse quality of life for children with newly diagnosed attention-

deficit/hyperactivity disorder, compared with asthmatic and healthy children. 

Pediatrics, v.166, p. 364-69, 2005. 

 

FLECK, M. P. A.; LEAL, O. F.; LOUZADA, S.; XAVIER, M.; CHACHAMOVICH, 

E.; VIEIRA, G.; SANTOS, L.; PINZON, V. Desenvolvimento da versão em português 

do instrumento de avaliação da qualidade de vida da OMS (WHOQOL – 100). Rev. 

Bras. Psiquiatr, v.21, n.5, 1999. 

 

FONSECA M. F. B. C., MUSZKAT M., RIZUTTI S. Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade na escola: mediação psicopedagógica. Rev. Psicopedagogia, v. 29, n. 90, 

p. 330-9, 2012. 

 

FONSECA, M.; MISSOTTEN, P.; ETIENNE, A.M.; DUOUIS, G.; LEMÉTAYER, F.; 

SPITZ, E. Avaliação da Qualidade de Vida Infantil: O Inventário Sistêmico de 

Qualidade de Vida para Crianças. Psicologia Reflexão e Crítica, v.27 n.2, p.282-90, 

2014. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf


 

72  

 

FONTANA, R. S. et al. Prevalência de TDAH em quatro escolas públicas brasileiras. 

Arq. Neuropsiquiatrico, v. 65, n. 1, p. 134-7, 2007. 

 

GASPAR, T.; MATOS, M. G.; RIBEIRO, J. L. P.; LEAL, I. Qualidade de vida e bem-

estar em crianças e adolescentes. Rev. Bras. Ter. Cog., v.2, n.2, 2006. 

 

GREENACRE M. J. Theory and Applications of Correspondence Analysis, London, 

Academic Press, 1984. 

 

GREENACRE M. J. Correspondence Analysis in Practice. Chapman & Hall/CRC, 

Boca Raton, second edition, 2007. 

 

GOMES, M.; VILANOVA, L. C. P. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

na Criança e no Adolescente: Diagnóstico e Tratamento. Rev. Neurociências, v.7, n.3, 

p. 140-44, 1999. 

 

GORDIA, A. P.; QUADROS, T. M. B.; OLIVEIRA, M. T. C.; CAMPOS, W. 

Qualidade de vida: contexto histórico, definição, avaliação e fatores associados. Rev. 

Bras. de Qualidade de Vida, v. 3, n. 1, p. 40-52, 2011. 

 

GUILHERME, P. R. et al. Conflitos conjugais e familiares e presença de transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) na prole: revisão sistemática. J. Bras. 

Psiquiatria, v.56, n. 3, p. 201-7, 2007. 

 

GRAEFF, R.L.; VAZ, C.E. Avaliação e diagnóstico do Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). Psicologia USP, v.19, n.3, 2008. 

 

GUIMARÃES, A. P. M. Diferentes abordagens na identificação de genes de 

suscetibilidade para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 

Dissertação (Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular) –Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, 2009. 

 

INCHAUSTI DE JOU, G.; AMARAL, B.; PAVAN, C. R.; SCHAEFER, L. S.; 

ZIMMER, M. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: um olhar no ensino 

fundamental. Psicologia: Reflexão e crítica, v. 23, n. 1, 2008.  

2002 e 2008. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS 

(IDUM). Disponível em <http://www.idum.org.br/noticia53.html>. Acesso em 13 de 

Junho de 2015. 

 

JOHNSTON C, MASH E.J. Families of children with attention-deficit/hyperactivity 

disorder: review and recommendations. Clinical Child and Family Psychology 

Review, v.4, n.3, p. 183-207, 2001. 

 

KLATCHIOAN, D. A. et al. Quality of life of children and adolescents from São Paulo: 

Reliability and validity of the Brazilian version of the Pediatric Quality of Life 

Inventory version 4.0 Generic Core Scales. J. Pediatria, v. 84, n.4, 2008. 

 

http://www.idum.org.br/noticia53.html


 

73  

LOBO, P. A. S.; LIMA, L. A. M. Atualização sobre as alterações da linguagem 

relacionadas ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Com. Ciências 

Saúde, v. 18, n. 4, p.223-332, 2007. 

 

LOUZÃO, M. R.; MATTOS, P. Questões atuais no tratamento farmacológico do 

TDAH em adultos com metilfenidato. J. Bras. Psiquiatria, v. 56, v. 1; p. 53-6, 2007. 

 

MAGALHÃES, S. M. S.; CARVALHO, W. S. Reações adversas a medicamentos. 

Ciências Farmacêuticas. Texto integrante do livro: Uma abordagem em Farmácia 

Hospitalar, de M.J.V.M. Gomes & A.M.M.Reis. 1 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 

2001. Cap.7, p.125-146. 

 

MATTOS, P.; COUTINHO, G. Qualidade de Vida e TDAH. J. Bras. Psiquiatria, v. 

56, suppl. 1, 2007. 

 

MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um 

debate necessário. Ciência e Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 7-18, 2000. 

 

MORAES, C.; SILVA, F. M. B. N.; ANDRADE, E. R. Diagnóstico e tratamento de 

transtorno bipolar e TDAH na infância: desafios na prática clínica. J. Bras. Psiquiatria, 

v.56, n. 1, p. 19-24, 2007. 

 

NAPARSTEK, R. Bioenergética: uma alternativa para o tratamento do Transtorno de 

Déficit de Atenção /Hiperatividade (TDAH). In: Convenção Brasil Latino América, 

Congresso Brasileiro e Encontro Paranaense de Psicoterapias Corporais. Foz do Iguaçu, 

2004. 

 

OLIVEIRA, C. G.; ALBUQUERQUE, P. B. Diversidade de Resultados no Estudo do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 

25, n.1, p. 93-102, 2009. 

 

OLIVEIRA, R. R.; SANTOS, M. G. Componentes da aptidão física relacionada à 

saúde. EFDeportes.com, Revista Digital, n.169, 2012. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com/efd169/aptidao-fisica-relacionada-a-saude.htm> Acesso 

em 13 de Dezembro de 2015. 

 

OLIVEIRA, L. A.; OLIVEIRA, A. TDAH: implicações emocionais. Disponível em: 

<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/siepe/article/view/5600>. Acesso em: 13 de 

Dezembro de 2015. 

 

PACHECO,J. et al. Estabilidade do Comportamento Anti-Social na Transição da 

Infância para a Adolescência: Uma Perspectiva Desenvolvimentista. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, v. 18, n. 1, p.55-61, 2005. 

 

PAULINO, C. E. O paradoxo da dupla excepcionalidade: capacidade acima da média e 

o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Disponível em: < 

http://www.uniesp.edu.br/marilia/site/downloads/publicacoes/artigoOParadoxoDuplaEx

cepcionalidade04102012.pdf> Acesso em: Maio de 2015. 

 

http://www.efdeportes.com/efd169/aptidao-fisica-relacionada-a-saude.htm
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/siepe/article/view/5600
http://www.uniesp.edu.br/marilia/site/downloads/publicacoes/artigoOParadoxoDuplaExcepcionalidade04102012.pdf
http://www.uniesp.edu.br/marilia/site/downloads/publicacoes/artigoOParadoxoDuplaExcepcionalidade04102012.pdf


 

74  

PEREIRA, H. S.; ARAÚJO, A.P. Q. C., MATTOS, P. Transtorno do déficit de atenção 

e hiperatividade (TDAH): aspectos relacionados à comorbidade com distúrbios da 

atividade motora. Rev. Bras. Saúde Materna e Infantil, v. 5, n.4, 2005. 

 

PASTURA, G.; MATTOS, P. Efeitos colaterais do metilfenidato. Rev. Psiq. Clín. v.31, 

n.2, p. 100-04, 2004. 

 

PEIXOTO, A. L. B.; RODRIGUES, M. M. P. Diagnóstico e tratamento de TDAH em 

crianças escolares, segundo profissionais da saúde mental. Aletheia, v.28, 2008. 

 

PHEULA, G. F.; ISOLAN, L. R. Psicoterapia baseada em evidências em crianças e 

adolescentes. Rev. Psiquiatria Clínica, v. 34, n. 2, p. 74-83, 2007. 

POSSA, M. A.; SPANEMBERG, L.; GUARDIOLA, A. Comorbidades do transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade em crianças escolares. Arq. Neuro Psiquiatr., v. 

63, n. 2, 2005. 

 

PRADO-LIMA, P. A. S. Tratamento farmacológico da impulsividade e do 

comportamento agressivo. Rev. Bras. Psiquiatr., v. 31, supl. II, p. 58-65, 2009. 

 

PREBIANCHI, H. B. Medidas de qualidade de vida para crianças: aspectos conceituais 

e metodológicos. Psicologia: teoria e prática, v. 5, n. 1, p. 57-69, 2003. 

 

Portal da ANVISA. Bulas RITALINA® / RITALINA® LA. Disponível em 

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=19

75702014&pIdAnexo=1989280> Acesso em: Abril de 2015. 

 

QUEIROZ, C. M. B.; SÁ, E. N. C.; ASSIS, M. M. A. Qualidade de vida e políticas 

públicas no município de Feira de Santana. Ciência e Saúde Coletiva, v. 9, n. 2, p. 411-

21, 2004. 

R Development Core Team (2012). R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em: 

<http://www.R-project.org>. Acesso em 5 de Dezembro de 2015. 

 

REINHARDT, M. C.; REINHARDT, C. A. U. Attention deficit-hyperactivity disorder, 

comorbidities, and risk situations. J. Pediatria, v. 89, n.2, p. 124-30, 2012. 

 

ROCHA, M. M. (2009). Programa de habilidades sociais com pais: efeitos sobre 

desempenho social e acadêmico de filhos com TDAH. Programa de Pós-Graduação em 

Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. 

 

ROHDE, L. A. et al. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Rev. Bras. 

Psiquiatria, v. 22, n. 2, p. 7-11, 2000. 

 

ROHDE, L. A.; HALPERN, R. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: 

atualização. J. Pediatria, v. 80, n. 2, 2004. 

 

ROHDE, L. A.; FILHO, E. C. M.; BENETTI, L.; GALLOIS, C.; KIELING, C. 

Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade na infância e na adolescência: 

considerações clínicas e terapêuticas. Rev. Psiq. Clin., v.31, n.3, p.  124-31, 2004. 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1975702014&pIdAnexo=1989280
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1975702014&pIdAnexo=1989280
http://www.r-project.org/


 

75  

 

ROHDE, L. A.; BARBOSA, G.; TRAMONTINA, S.; POLANXZYK,G. Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade. Rev. Bras. Psiquiaria, v.22, (Suplemento II), p. 7-

11, 2000. 

 

ROHDE, L. A.; TRAMONTINA, S. O tratamento farmacológico do transtorno bipolar 

na infância e adolescência. Rev. Psiq. Clín., v. 32, supl. I, 2005. 

 

ROSA, A. C. D. N.; TELES, M. V. N. Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em Crianças e Adolescentes: revisão da literatura. Rev. de Psicologia, 

ano 3, n. 10, 2009. 

 

ROZENFELD, S. Agravos provocados por medicamentos em hospitais do estado do 

Rio de Janeiro, Brasil. Rev. Saúde Pública, 2007. 

 

SANTOS, L. F.; VASCONCELOS, L. A. Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em Crianças: Uma Revisão Interdisciplinar. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, v.26, n.4, p.717-24, 2010. 

 

SEGENREICH, D.; MATTOS, P. Eficácia da bupropiona no tratamento do TDAH - 

Uma revisão sistemática e análise crítica de evidências. Rev. Psiq. Clin. V.31, n.3, p. 

117-23, 2004. 

 

SEIDL, E. M. F.; ZANNON, C. M. L. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e 

metodológicos. Cad. Saúde Pública, v.20, n.2, p. 580-8, 2004. 

 

SILVA, P. V. C.; COSTA Jr., A. L. Efeitos da atividade física para a saúde de crianças 

e adolescentes. Psicol. Argum., v. 29, n. 64, p. 41-50, 2011. 

 

SENA, S.S.; SOUZA, L.K. Desafios teóricos e metodológicos na pesquisa psicológica 

sobre TDAH. Temas em Psicologia, v.16, n.2, p. 243-59, 2008. 

 

SILVA, R. A.; SOUZA, L. A. P. Aspectos linguísticos e sociais relacionados ao 

Transtorno de Déficit de Atenção /Hiperatividade. Rev. CEFAC, v.7, n.3, p.295-99, 

2005. 

 

SOARES, J. Francisco; SIQUEIRA, Arminda L. (2002). Introdução à Estatística 

Médica. 2 ed.. Belo Horizonte: COOPMED. 

 

SOUZA, R.A.; CARVALHO, A.M. Programa de Saúde de Família e qualidade de vida: 

um olhar da Psicologia. Estudos de Psicologia, v.8, n.3, p. 515-23, 2003. 

 

THAPAR A., HOLMES J., POULTON K., HARREINGTON R. Genetic basis of 

attention-deficit and hyperactivity. Br J Psychiatry, v.174, p. 105-11, 1999. 

 

VASCONCELOS, M. M.; WERNER, J. J.; MALHEIROS, A. F. A.; LIMA, D. F. N.; 

SANTOS, I. S. O.; BARBOSA, J. B. Prevalência do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade numa escola pública primária. Arq. Neuropsiquiatr., v. 61, n. 1, 

p. 67-73, 2003. 

 



 

76  

VIEIRA, S. (1987). Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Editora Campus. 

Website da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Disponível em: 

<http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah/itemlist/user/62-

abda.html?start=50> Acesso em: Abril de 2015. 

 

WEISS, G. Transtorno de Déficit de Atenção por hipertatividade. In: LEWIS, Welvin. 

Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Tradução de Bayse Batista, Sandra 

Costa e Irineo C.S. Ortiz. Porto Alegre. Artes Médicas. 1995. 

 

WITTKOWSKI, K. M; LEE, E.; NUSSBAUM, R.; CHAMIAN, F. N.; KRUEGER, 

J.G. Combining several ordinal measures in clinical studies. Statistics in medicine, 

v.23, p. 1579-92, 2004. 

WONG, A. Os usos inadequados e os efeitos adversos de medicamentos na prática 

clínica., v. 79, n. 5, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah/itemlist/user/62-abda.html?start=50
http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah/itemlist/user/62-abda.html?start=50
http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah/itemlist/user/62-abda.html?start=50


 

77  

9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

 

Gráfico Box-plot 

 

 A Figura A mostra o gráfico box-plot, conhecido como diagrama em caixas, que 

é bastante útil para avaliarmos a distribuição dos dados. Ele compara grupos em termos 

de média e mediana e mostra também a variabilidade existente entre o mínimo e o 

máximo, ou entre os centis 25 e 75. 

       

Figura A: Ilustração explicativa da composição de um diagrama em caixas ou box-plot. 

 

Análise de Correspondência 

 

 A Análise de correspondência (AC) é uma técnica multivariada de análise 

exploratória de dados. Esta técnica é adequada para analisar tabelas de contingência 

(Tabela xx) com duas ou mais entradas, levando em conta algumas medidas de 

correspondência entre linhas e colunas. Mais detalhes sobre a teoria e aplicações da AC 

podem ser obtidos em Greenacre (1984, 2007). 
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Tabela xx: Representação de uma tabela de contingência. 

A 

B 

Total Linha 1 2 ... J 

1 n11 n12 ... n1J n1+ 

2 n21 n22 ... n2J n2+ 

... ... ... ... ... 

 I nI1 nI2 ... nIJ nI+ 

Total Coluna n+1 n+2 ... n+J N 

 

Basicamente, a AC converte uma matriz de dados não negativos em um tipo 

particular de representação gráfica em que as linhas e colunas da matriz são 

simultaneamente representadas em dimensão reduzida através de um gráfico de pontos. 

Este método permite estudar as relações e semelhanças existentes entre: 

a) as categorias de linhas e entre as categorias de colunas de uma tabela de 

contingência; 

b) o conjunto de categorias de linhas e o conjunto categorias de colunas. 

 A AC mostra como as variáveis dispostas em linhas e colunas estão relacionadas 

e não somente se a relação existe. O seu principal objetivo é o de transformar uma 

tabela de informações numéricas em uma representação gráfica, na qual cada linha e em 

cada coluna é descrita como um ponto. 

 O procedimento usual para a análise de uma tabulação cruzada é o de determinar 

a probabilidade de associação global entre as linhas e colunas. O significado da 

associação é avaliado pelo teste do Qui-quadrado (equação xx), mas este teste não 

fornece nenhuma informação sobre quais são as associações individuais significativas 

entre os pares da matriz de dados de linha-coluna. Análise de correspondência mostra 

como as variáveis estão relacionadas, não apenas que existe uma relação. 

 

                                                (1) 
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A inércia é uma média ponderada entre a raiz quadrada da distância de X
2
 entre 

os perfis linha e seus perfis médios. Então a inércia será alta quando os perfis linha 

tiverem grandes desvios de sua média e será baixa quando tiver pequenos desvios da 

média. Quando a inércia é baixa o perfil linha está mais próximo do perfil médio o que 

mostra que há baixa associação entre linha e coluna, logo entre as variáveis em estudo, 

quando a inércia é alta o perfil linha fica mais afastado do perfil médio e assim há maior 

correlação entre linha e coluna (GREENACRE, 2007). 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

TERMO DE  CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MAIORES 

DE 12 ANOS EM USO DE MEDICAMENTO(S) 

 

O(a) adolescente sob sua responsabilidade está sendo convidada(o) a participar de um 

estudo, por ter sido diagnosticado como portador do  Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade . Os avanços na área das ciências ocorrem através de estudos como este, 

por isso a participação do(a) adolescente é importante. O objetivo deste estudo é 

conhecer os sintomas que possam aparecer após tomar alguns medicamentos, para que 

esta informação possa ser levada aos profissionais de saúde e assim, que eles possam 

escolher melhor os medicamentos a serem usados para outros adolescentes. Um dos 

benefícios deste projeto é a avaliação do(a) adolescente por um farmacêutico, que é um 

profissional especialista em estudos sobre medicamentos. Caso seja observado algum 

problema com o uso dos medicamentos, este problema poderá ser melhor avaliado e 

encaminhado ao conhecimento do médico que o(a) acompanha, de forma que obtenha 

melhores resultados com o tratamento. Caso o(a) adolescente participe, será realizada 

uma entrevista com duração de cerca de 20 minutos, onde serão aplicados três roteiros 

de perguntas: um sobre a condição socioeconômica da família, outro sobre os problemas 

que possam estar surgindo devido à utilização do medicamento, e por fim um que 

pretende avaliar como está a qualidade de vida do(a) adolescente que utiliza o 

medicamento. Não será feito nenhum procedimento que traga desconforto físico (não 

será coletado nenhum material biológico) ou risco à vida do(a) adolescente. Se não 

quiser responder a alguma pergunta do questionário, não haverá problemas. 

Você e o(a) adolescente sob sua responsabilidade poderão obter todas as informações 

que quiserem a qualquer tempo; o(a) adolescente poderá ou não participar da pesquisa e 

o seu consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento no CAPSi, acesso aos medicamentos e a todo sistema de saúde. O(A) 

adolescente não receberá qualquer valor em dinheiro nem precisará pagar para 

participar desta pesquisa. O nome do(a) adolescente não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois ela (ou ele) será identificado(a) por um número ou por uma 

letra ou outro código.  

Em caso de duvidas vocês podem entrar em contato com os pesquisadores abaixo 

relacionados ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 

 

Se estiverem de acordo em participar do estudo, assinem logo abaixo, na linha traçada. 
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DECLARO QUE, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO E TER 

ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, ACEITO PARTICIPAR DA 

PESQUISA 

 

 

Ouro Preto, _____ de ______________ de 2015.  
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Rafaela Ramos de Oliveira Lopes – RG MG 13.310.648; CPF: 097.928.416-36; Tel. 

(31) 9795-5723 e-mail: rafaela-ramos@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) - Tel. 3559-1367; e-mail: 

cep@propp.ufop.br 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, Campus Universitário – Morro do 

Cruzeiro   
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ANEXO 3 

TERMO DE  CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES 

DE 12 ANOS EM USO DE MEDICAMENTO(S) 

 

A criança sob sua responsabilidade está sendo convidada a participar de um estudo, por 

ter sido diagnosticado(a) como portador do  Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. Os avanços na área das ciências ocorrem através de estudos como este, 

por isso a participação da criança é importante. O objetivo deste estudo é conhecer os 

sintomas que possam aparecer após tomar alguns medicamentos, para que esta 

informação possa ser levada aos profissionais de saúde e eles possam escolher melhor 

os medicamentos a serem usados por outras crianças. Um dos benefícios deste projeto é 

a avaliação da criança por um farmacêutico, que é um profissional especialista em 

estudos sobre medicamentos. Caso seja observado algum problema com o uso dos 

medicamentos, este problema poderá ser melhor avaliado e encaminhado ao 

conhecimento do médico que o acompanha, de forma que obtenha melhores resultados 

com o tratamento. Caso a criança participe, será realizada uma entrevista com duração 

de cerca de 20 minutos, onde serão aplicados três roteiros de perguntas: um sobre a 

condição socioeconômica da família, outro sobre os problemas que possam estar 

surgindo devido à utilização do medicamento, e por fim um que pretende avaliar como 

está a qualidade de vida da criança que utiliza o medicamento. Não será feito nenhum 

procedimento que traga desconforto físico (não será coletado nenhum material 

biológico) ou risco à vida da criança. Se não quiser responder a alguma pergunta do 

questionário, não haverá problemas. 

Você e a criança sob sua responsabilidade poderão obter todas as informações que 

quiserem a qualquer tempo; a criança poderá ou não participar da pesquisa e o seu 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento no CAPSi, acesso aos medicamentos e a todo sistema de saúde. A criança 

não receberá qualquer valor em dinheiro nem precisará pagar para participar desta 

pesquisa. O nome da criança não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois ela 

(ou ele) será identificada(o) por um número ou por uma letra ou outro código.  

Em caso de duvidas você pode entrar em contato com os pesquisadores abaixo 

relacionados ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 

 

Se estiver de acordo em participar do estudo, assine logo abaixo, na linha traçada. 
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DECLARO QUE, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO E TER 

ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, ACEITO PARTICIPAR DA 

PESQUISA 

 

 

Ouro Preto, _____ de ______________ de 2015.  

 

 

 

 

Assinatura do responsável legal 

 

 

 

Agradecemos a sua valiosa participação. 

 

 

Profa. Vanja Maria Veloso – RG: MG1.624.761; CPF 350.274.956-68; Tel (31) 3559-

1649; e-mail: vanjaveloso@ef.ufop.br 

 

Profa. Carla Penido Serra – RG: MG3.288.322; CPF: 596.551.946-04; Tel (31) 3559-

1628; e-mail: cpserra@ef.ufop.br 

 

Rafaela Ramos de Oliveira Lopes – RG MG 13.310.648; CPF: 097.928.416-36; Tel. 

(31) 9795-5723 e-mail: rafaela-ramos@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) – Tel. 3559-1367; e-mail: 

cep@propp.ufop.br 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, Campus Universitário – Morro do 

Cruzeiro   
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ANEXO 4 

TERMO DE  CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MAIORES 

DE 12 ANOS 

 

O(a) adolescente sob sua responsabilidade está sendo convidado(a) a participar de um 

estudo, por ter sido diagnosticado como portador do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). Os avanços na área das ciências ocorrem através de estudos 

como este, por isso a participação do(a) adolescente é importante. O objetivo deste 

estudo é conhecer a qualidade de vida dos adolescentes que apresentam os sintomas do 

TDAH, relacionada a aspectos físicos, sentimentais, escolares. Caso o(a) adolescente 

participe, será realizada uma entrevista com duração de cerca de 20 minutos, onde serão 

aplicados dois roteiros de perguntas: um sobre a condição socioeconômica da família e 

outro que pretende avaliar como está a qualidade de vida do(a) adolescente. Não será 

feito nenhum procedimento que traga desconforto físico (não será coletado nenhum 

material biológico) ou risco à vida do(a) adolescente. Se não quiser responder a alguma 

pergunta do questionário, não haverá problemas. 

Você e o(a) adolescente sob sua responsabilidade poderão obter todas as informações 

que quiserem a qualquer tempo; o(a) adolescente poderá ou não participar da pesquisa e 

o seu consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento no CAPSi, acesso a medicamentos e a todo sistema de saúde. O(a) 

adolescente não receberá qualquer valor em dinheiro nem precisará pagar para 

participar desta pesquisa. O nome do(a) adolescente não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois ela (ou ele) será identificado(a) por um número, por uma letra 

ou outro código.  

Em caso de duvidas vocês podem entrar em contato com os pesquisadores abaixo 

relacionados ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. 

 

Se estiverem de acordo em participar do estudo, assinem logo abaixo, na linha traçada. 

 

DECLARO QUE, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO E TER 

ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, ACEITO PARTICIPAR DA 

PESQUISA 

 

 

 

Ouro Preto, _____ de ______________ de 2015.  
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Assinatura do responsável legal 

 

 

 

 

Assinatura do(a) adolescente 

 

Agradecemos a sua valiosa participação. 

 

Profa. Vanja Maria Veloso – RG: MG1.624.761; CPF 350.274.956-68; Tel (31) 3559-

1649; e-mail: vanjaveloso@ef.ufop.br 

 
Profa. Carla Penido Serra - RG: MG3.288.322; CPF: 596.551.946-04; Tel (31) 3559-1628; e-

mail: cpserra@ef.ufop.br 

 

Rafaela Ramos de Oliveira Lopes – RG MG 13.310.648; CPF: 097.928.416-36; Tel. 

(31) 9795-5723 e-mail: rafaela-ramos@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) - Tel. 3559-1367; e-mail: 

cep@propp.ufop.br 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, Campus Universitário – Morro do 

Cruzeiro   
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ANEXO 5 

TERMO DE  CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES 

DE 12 ANOS 

 

A criança sob sua responsabilidade está sendo convidada a participar de um estudo, por 

ter sido diagnosticada como portador do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. Os avanços na área das ciências ocorrem através de estudos como este, 

por isso a participação da criança é importante. O objetivo deste estudo é conhecer a 

qualidade de vida das crianças que apresentam os sintomas do TDAH, relacionada a 

aspectos físicos, sentimentais, escolares. Caso a criança participe, será realizada uma 

entrevista com duração de cerca de 20 minutos, onde serão aplicados dois roteiros de 

perguntas: um sobre a condição socioeconômica da família e outro que pretende avaliar 

como está a qualidade de vida da criança. Não será feito nenhum procedimento que 

traga desconforto físico (não será coletado nenhum material biológico) ou risco à vida 

da criança. Se não quiser responder a alguma pergunta do questionário, não haverá 

problemas. 

Você e a criança sob sua responsabilidade poderão obter todas as informações que 

quiserem a qualquer tempo; a criança poderá ou não participar da pesquisa e o seu 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento no CAPSi, acesso a medicamentos e a todo sistema de saúde. A criança 

não receberá qualquer valor em dinheiro nem precisará pagar para participar desta 

pesquisa. O nome da criança não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois ela 

será identificada por um número, por uma letra ou outro código.  

Em caso de duvidas vocês podem entrar em contato com os pesquisadores abaixo 

relacionados ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. 

 

 

Se estiver de acordo em participar do estudo, assine logo abaixo, na linha traçada. 

 

DECLARO QUE, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO E TER 

ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, ACEITO PARTICIPAR DA 

PESQUISA 

 

 

Ouro Preto, _____ de ______________ de 2015.  
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Assinatura do responsável legal 

Agradecemos a sua valiosa participação. 

 

 

Profa. Vanja Maria Veloso – RG: MG1.624.761; CPF 350.274.956-68; Tel (31) 3559-

1649; e-mail: vanjaveloso@ef.ufop.br 

 

Profa. Carla Penido Serra - RG: MG3.288.322; CPF: 596.551.946-04; Tel (31) 3559-

1628; e-mail: cpserra@ef.ufop.br 

 

Rafaela Ramos de Oliveira Lopes – RG MG 13.310.648; CPF: 097.928.416-36; Tel. 

(31) 9795-5723 e-mail: rafaela-ramos@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) - Tel. 3559-1367; e-mail: 

cep@propp.ufop.br 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, Campus Universitário – Morro do 

Cruzeiro   
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ANEXO 6 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE EFEITOS COLATERAIS DE MEDICAÇÕES 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: __/__/_____ 

Pessoa que respondeu a este questionário: ____________________________________ 

INSTRUÇÕES 

Por favor, pontue cada comportamento de 0 (ausente) até 9 (grave). Circule somente um número 

ao lado de cada item. Um zero significa que você não tem visto o comportamento nesta criança 

durante a última semana, e um 9 significa que você tem notado o comportamento e acredita que 
ele seja ou muito grave ou ocorra muito frequentemente. 

Comportamento Ausente                   Moderado                  Sério 

Insônia ou dificuldade para dormir                              0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Pesadelos  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Fica com olhar perdido ou sonha acordado                 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Fala menos com os outros   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Irritável   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Desinteressado pelos outros  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Apetite diminuído Irritável  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Boca seca  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Prisão de ventre  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Dores de estômago  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Dores de cabeça  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Visão borrada  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Sonolência   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Fraqueza muscular  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Triste / Infeliz  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Chora fácil                                                        0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Ansioso   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Rói as unhas  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Eufórico/Feliz fora do comum  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Tontura  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Tiques ou movimentos de nervoso  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 
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ANEXO 7 

 

PPeeddssQQLL 

QQuueessttiioonnáárriioo  ssoobbrree  

qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa ppaarraa  

aadduullttooss  jjoovveennss 
Version 4.0 – Portuguese for Brazil 

 

 

RELATO DO ADULTO JOVEM (18 a 25 anos de idade) 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais você pode ter 

dificuldade. Por favor, conte-nos se você tem tido dificuldade com alguma 

dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número 

 

0 se você nunca tem dificuldade com isso 
1 se você quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se você algumas vezes tem dificuldade com isso 
3  se você muitas vezes tem dificuldade com  isso   
4  se você quase sempre tem dificuldade com isso 

 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:    

 

Data:    
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Durante o ÚLTIMO MÊS, você tem tido dificuldade com alguma das coisas abaixo? 

SOBRE MINHA SAÚDE E MINHAS ATIVIDADES 

(dificuldade para…) 

Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  Para mim é difícil andar mais de um quarteirão. 0 1 2 3 4 

2.  Para mim é difícil correr. 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar esportes ou fazer 

exercícios físicos. 

0 1 2 3 4 

4.  Para mim é difícil levantar coisas pesadas. 0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de banheira ou de 

chuveiro sozinho/a. 
0 1 2 3 4 

6.  Para mim é difícil ajudar nas tarefas domésticas. 0 1 2 3 4 

7.  Eu sinto dor. 0 1 2 3 4 

8.  Eu tenho pouca energia ou disposição. 0 1 2 3 4 

SOBRE MEUS SENTIMENTOS (dificuldade para…) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  Eu sinto medo. 0 1 2 3 4 

2.  Eu me sinto triste. 0 1 2 3 4 

3.  Eu sinto raiva. 0 1 2 3 4 

4.  Eu durmo mal. 0 1 2 3 4 

5.  Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo. 0 1 2 3 4 

COMO EU CONVIVO COM OUTRAS PESSOAS 

(dificuldade para…) 

Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Eu tenho dificuldade para conviver com outros 

jovens. 

0 1 2 3 4 

2.  Os outros jovens não querem ser meus amigos. 0 1 2 3 4 

3.  Os outros jovens implicam comigo. 0 1 2 3 4 

4. Eu não consigo fazer coisas que outros jovens da 

minha idade fazem. 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar os jovens da minha 

idade. 

0 1 2 3 4 

SOBRE MEU TRABALHO/MEUS ETUDOS (dificuldade 

para…) 

Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  É difícil prestar atenção no trabalho ou na aula. 0 1 2 3 4 

2.  Eu esqueço as coisas. 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dificuldade para acompanhar o meu 

trabalho ou meus estudos. 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto ao trabalho ou à aula por não estar me 
sentindo bem. 

0 1 2 3 4 

5. Eu falto ao trabalho ou à aula para ir ao médico ou 

ao hospital. 

0 1 2 3 4 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 
ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

 

Versão 4.0 – Português (Brasil) 
 

 

RELATO DO/A ADOLESCENTE (13 a 18 anos) 

  

 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais você pode ter 

dificuldade. 

Por favor, conte-nos se você tem tido dificuldade com cada uma dessas coisas 
durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 

0 se você nunca tem dificuldade com isso 
1 se você quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se você algumas vezes tem dificuldade com isso 
3 se você muitas vezes tem dificuldade com isso 
4 se você quase sempre tem dificuldade com isso 

 

 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:    

 

Data:    
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Durante o ÚLTIMO MÊS, você tem tido dificuldade com cada uma das coisas abaixo? 

SOBRE MINHA SAÚDE E MINHAS ATIVIDADES 

(dificuldade para…) 

Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Para mim é difícil andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar esportes ou fazer exercícios 
físicos 

0 1 2 3 4 

4. Para mim é difícil levantar coisas pesadas 0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de banheira ou de 
chuveiro sozinho/a 

0 1 2 3 4 

6. Para mim é difícil ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7. Eu sinto dor 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

SOBRE MEUS SENTIMENTOS (dificuldade para…) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Eu sinto medo 0 1 2 3 4 

2. Eu me sinto triste 0 1 2 3 4 

3. Eu sinto raiva 0 1 2 3 4 

4. Eu durmo mal 0 1 2 3 4 

5. Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo 0 1 2 3 4 

 

COMO EU CONVIVO COM OUTRAS PESSOAS 

(dificuldades para…) 

Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Eu tenho dificuldade para conviver com outros / outras 
adolescentes 

0 1 2 3 4 

2. Os outros / as outras adolescentes não querem ser 
meus amigos / minhas amigas 

0 1 2 3 4 

3. Os outros / as outras adolescentes implicam comigo 0 1 2 3 4 

4. Eu não consigo fazer coisas que outros / outras 
adolescentes da minha idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar os / as adolescentes da 
minha idade 

0 1 2 3 4 

 

SOBRE A ESCOLA (dificuldades para…) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. É difícil prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dificuldade para acompanhar a minha turma 
nas tarefas escolares 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto à aula por não estar me sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Eu falto à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 

ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

 

Versão 4.0 – Português (Brasil) 
 

 

RELATO DOS PAIS SOBRE O FILHO / A FILHA (13 a 18 anos) 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / a 
sua filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada 
uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 

0 se ele / ela nunca tem dificuldade com isso 
1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se ele / ela algumas vezes tem dificuldade com isso  
3 se ele / ela freqüentemente tem dificuldade com isso  
4 se ele / ela quase sempre tem dificuldade com isso 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:    

 

Data:   
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Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada uma das coisas 
abaixo? 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3.  Praticar esportes ou fazer exercícios físicos 0 1 2 3 4 

4.  Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5.  Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 0 1 2 3 4 

6.  Ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7.  Sentir dor 0 1 2 3 4 

8.  Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldade para...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Freqüen- 

temente 

Quase 

sempre 

1.  Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2.  Ficar triste 0 1 2 3 4 

3.  Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4.  Dormir mal 0 1 2 3 4 

5.  Se preocupar com o que vai acontecer com ele / 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO SOCIAL (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Conviver com outros / outras adolescentes 0 1 2 3 4 

2. Os outros / as outras adolescentes não quererem 
ser amigos dele / dela 

0 1 2 3 4 

3. Os outros / as outras adolescentes implicarem com 
o seu filho / a sua filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outros / outras 
adolescentes da mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar os / as adolescentes da idade dele / 
dela 

0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2.  Esquecer as coisas 0 1 2 3 4 

3.  Acompanhar a turma nas tarefas escolares 0 1 2 3 4 

4.  Faltar à aula por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

5.  Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 

ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

 

Versão 4.0 – Português (Brasil) 
 

 

RELATO DA CRIANÇA (8 a 12 anos) 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais você pode ter 

dificuldade. 

Por favor, conte-nos se você tem tido dificuldade com cada uma dessas 

coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 

0 se você nunca tem dificuldade com isso 
1 se você quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se você algumas vezes tem dificuldade com isso 
3 se você muitas vezes tem dificuldade com isso 
4 se você quase sempre tem dificuldade com isso 

 

 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:    

 

Data:    
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Durante o ÚLTIMO MÊS, você tem tido dificuldade com cada uma das coisas abaixo? 

SOBRE MINHA SAÚDE E MINHAS ATIVIDADES 

(dificuldade para…) 

Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Para mim é difícil andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar esportes ou fazer exercícios 
físicos 

0 1 2 3 4 

4. Para mim é difícil levantar coisas pesadas 0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de banheira ou de 
chuveiro sozinho/a 

0 1 2 3 4 

6. Para mim é difícil ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7. Eu sinto dor 0 1 2 3 4 

8. Eu me sinto cansado/a 0 1 2 3 4 

SOBRE MEUS SENTIMENTOS (dificuldade para…) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Eu sinto medo 0 1 2 3 4 

2. Eu me sinto triste 0 1 2 3 4 

3. Eu sinto raiva 0 1 2 3 4 

4. Eu durmo mal 0 1 2 3 4 

5. Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo 0 1 2 3 4 

COMO EU CONVIVO COM OUTRAS PESSOAS 

(dificuldades para…) 

Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Eu tenho dificuldade para conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não querem ser minhas amigas 0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicam comigo 0 1 2 3 4 

4. Eu não consigo fazer coisas que outras crianças da 
minha idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar a brincadeira com outras 
crianças 

0 1 2 3 4 

SOBRE A ESCOLA (dificuldades para…) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. É difícil prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dificuldade para acompanhar a minha turma 
nas tarefas escolares 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto à aula por não estar me sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Eu falto à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 

ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

 

Versão 4.0 – Português (Brasil) 
 

 

RELATO DOS PAIS SOBRE O FILHO / A FILHA (8 a 12 anos) 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / a 
sua filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada 
uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 

0 se ele / ela nunca tem dificuldade com isso 
1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se ele / ela algumas vezes tem dificuldade com isso  
3  se ele / ela freqüentemente tem dificuldade com isso  
4  se ele / ela quase sempre tem dificuldade com isso 

 

 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:    

 

Data:   
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PedsQL 2 

Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada uma das 
coisas abaixo? 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3.  Praticar esportes ou fazer exercícios físicos 0 1 2 3 4 

4.  Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5.  Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 0 1 2 3 4 

6.  Ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7.  Sentir dor 0 1 2 3 4 

8.  Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2.  Ficar triste 0 1 2 3 4 

3.  Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4.  Dormir mal 0 1 2 3 4 

5.  Se preocupar com o que vai acontecer com ele/ela 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO SOCIAL (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não quererem ser amigos dele / 
dela 

0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicarem com o seu filho / a 
sua filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outras crianças da 
mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5.  Acompanhar a brincadeira com outras crianças 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2.  Esquecer as coisas 0 1 2 3 4 

3.  Acompanhar a turma nas tarefas escolares 0 1 2 3 4 

4.  Faltar à aula por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

5.  Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 

ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

Versão 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DA CRIANÇA (5 a 7 anos) 

Instruções para o entrevistador: 

Eu vou te fazer algumas perguntas sobre coisas que podem ser difíceis para algumas 

crianças.  Eu quero saber se cada uma dessas coisas pode ser difícil para você. 

Mostre à criança a página com as carinhas e conforme você for lendo as frases abaixo 
aponte a resposta correspondente. 
 

Se isso nunca é difícil, aponte a carinha sorridente. 

 

Se isso algumas vezes é difícil, aponte a carinha do meio. 

 

Se isso quase sempre é difícil, aponte a carinha zangada. 

 

Eu vou ler as perguntas uma por uma. Quando eu acabar de ler uma pergunta, você 
vai apontar a resposta para me dizer se isso é difícil para você. Vamos treinar 

primeiro. 

 Nunca Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

Para você é difícil estalar os dedos? 
  

 

Para determinar se a criança respondeu corretamente à pergunta ou não, peça-lhe que 

mostre como estala os dedos. Repita a pergunta se a criança mostrou uma resposta 

diferente da ação. 

N° de identificação:    

 

Data:   
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Pense em como você tem se sentido durante as últimas semanas. Por favor, escute 
cada uma das frases com bastante atenção e me conte se cada uma destas coisas é 
difícil para você. 

Depois de ler o item mostre à criança a página com as carinhas. Se ela hesitar ou parecer não saber 

como responder, leia as opções de resposta enquanto aponta as carinhas. 

CAPACIDADE FÍSICA (é difícil...) Nunca Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  Você acha difícil andar? 0 2 4 

2.  Você acha difícil correr? 0 2 4 

3.  Você acha difícil fazer exercícios físicos ou esportes? 0 2 4 

4.  Você acha difícil levantar coisas pesadas? 0 2 4 

5. Você acha difícil tomar banho de banheira ou de 
chuveiro? 

0 2 4 

6. Você acha difícil ajudar nas tarefas domésticas (como 
apanhar os seus brinquedos)? 

0 2 4 

7.  Você sente dor? (Onde? ) 0 2 4 

8.  Você se sente cansado/a demais para brincar? 0 2 4 

 

Lembre-se, você vai me contar se isto tem sido difícil para você durante as últimas semanas. 

ASPECTO EMOCIONAL (é difícil...) Nunca Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  Você sente medo? 0 2 4 

2.  Você se sente triste? 0 2 4 

3.  Você sente raiva? 0 2 4 

4.  Você dorme mal? 0 2 4 

5.  Você se preocupa com que vai acontecer com você? 0 2 4 

 

ASPECTO SOCIAL (é difícil...) Nunca Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  Você acha difícil conviver com outras crianças? 0 2 4 

2. As outras crianças dizem que não querem brincar com 
você? 

0 2 4 

3.  As outras crianças implicam com você? 0 2 4 

4. As outras crianças fazem coisas que você não 
consegue fazer? 0 2 4 

5. Você acha difícil acompanhar as brincadeiras com 
outras crianças? 

0 2 4 
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PedsQL 3 
 

ATIVIDADE ESCOLAR (é difícil...) Nunca Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

1.  Você acha difícil prestar atenção na aula? 0 2 4 

2.  Você esquece as coisas? 0 2 4 

3. Você acha difícil acompanhar a sua turma nas tarefas 
escolares? 0 2 4 

4.  Você falta à aula porque você não se sente bem? 0 2 4 

5. Você falta à aula porque você tem que ir ao médico ou 
ao hospital? 0 2 4 
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Isso é difícil para você? 
 

 

 

 

 

 

 

Nunca Algumas vezes Quase sempre 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 

ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

Versão 4.0 – Portuguese (Brazil) 
 

 

RELATO DOS PAIS sobre O FILHO / A FILHA (5 a 7 anos) 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / a 
sua filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada 

uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 

0 se ele / ela  nunca tem dificuldade com isso 
1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se ele / ela  algumas vezes tem dificuldade com isso  
3  se ele / ela freqüentemente tem dificuldade com isso  
4  se ele / ela quase sempre tem dificuldade com isso 

 

 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:    

 

Data:   
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Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada 
uma das coisas abaixo? 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3.  Praticar esportes ou fazer exercícios físicos 0 1 2 3 4 

4.  Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5.  Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 0 1 2 3 4 

6. Ajudar nas tarefas domésticas, como apanhar os 
brinquedos 

0 1 2 3 4 

7.  Sentir dor 0 1 2 3 4 

8.  Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2.  Ficar triste 0 1 2 3 4 

3.  Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4.  Dormir mal 0 1 2 3 4 

5.  Se preocupar com o que vai acontecer com ele / 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO SOCIAL (dificuldade para...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Freqüen- 

temente 

Quase 

sempre 

1.  Conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não quererem ser amigos dele / 
dela 

0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicarem com o seu filho / a 
sua filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outras crianças da 
mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5.  Acompanhar a brincadeira com outras crianças 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1.  Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2.  Esquecer as coisas 0 1 2 3 4 

3.  Acompanhar a turma nas atividades escolares 0 1 2 3 4 

4.  Faltar à aula por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

5.  Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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QQuueessttiioonnáárriioo  ppeeddiiááttrriiccoo 

ssoobbrree  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa 

Versão 4.0 – Português (Brasil) 
 

 

RELATO DOS PAIS SOBRE O FILHO / A FILHA (2 a 4 anos) 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / 

a sua filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com 

cada uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 

0 se ele / ela nunca tem dificuldade com isso 
1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade com isso 
2 se ele / ela algumas vezes tem dificuldade com isso  
3  se ele / ela freqüentemente tem dificuldade com isso 
4 se ele / ela quase sempre tem dificuldade com isso 

 

 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

N° de identificação:   

 

Data:   
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Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada uma das coisas 
abaixo? 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldade para...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Freqüen- 

temente 

Quase 

sempre 

1. Andar 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Participar de brincadeiras ativas ou fazer exercícios 
físicos 

0 1 2 3 4 

4. Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5. Tomar banho 0 1 2 3 4 

6. Ajudar a apanhar os brinquedos 0 1 2 3 4 

7. Sentir dor 0 1 2 3 4 

8. Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1. Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2. Ficar triste 0 1 2 3 4 

3. Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4. Dormir mal 0 1 2 3 4 

5. Ficar preocupado/a 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO SOCIAL (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1. Brincar com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não quererem ser amigos dele / 
dela 

0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicarem com o seu filho / a sua 
filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outras crianças da 
mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar a brincadeira com outras crianças 0 1 2 3 4 

 

*Por favor, complete esta parte se seu filho / sua filha vai à escola ou à creche 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldade para...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Freqüen- 
temente 

Quase 
sempre 

1. Fazer as mesmas atividades escolares que as outras 
crianças da turma 

0 1 2 3 4 

2. Faltar à aula / creche por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

3. Faltar à aula / creche para ir ao médico ou ao 
hospital 

0 1 2 3 4 
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