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Nesta terceira semana, iremos conversar um pouquinho sobre o TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. 

O que é o TDAH? 

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas 

genéticas, que aparece na infância e freqüentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se 

caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA 

(Distúrbio do Déficit de Atenção).  

Quais são os sintomas de TDAH? 

O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois tipos de sintomas: 

1) Desatenção 

2) Hiperatividade-impulsividade 

O TDAH na infância em geral se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com demais crianças, 

pais e professores. As crianças são tidas como “avoadas”, “vivendo no mundo da lua” e geralmente 

“estabanadas” e com “bicho carpinteiro” ou “ligados por um motor” (isto é, não param quietas por muito 

tempo). Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas 

todos são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de 

comportamento, como por exemplo, dificuldades com regras e limites. 

 Algumas dicas para os pais 

• Mandamentos 
 

1. Reforçar o que há de melhor na criança. 
  

2. Não estabelecer comparações entre os filhos. Cada criança apresenta um comportamento diante da 
mesma situação. 
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3. Procurar conversar sempre com a criança sobre como está se sentindo. 
  

4. Aprender a controlar a própria impaciência. 
 

5. Estabeleça regras e limites dentro de casa, mas tenha atenção para obedecer-lhes também. 
  

6. Não esperar ‘’perfeição’’. 
  

7. Não cobre resultados, cobre empenho. 
 
8. Elogie! Não se esqueça de elogiar! O estímulo nunca é demais. A criança precisa ver que seus esforços 

em vencer a desatenção, controlar a ansiedade e manter o ‘’motorzinho de 220 volts’’ em baixas 
rotações está sendo reconhecido. 

  
9. Manter limites claros e consistentes, relembrando-os frequentemente. 

10. Use português claro e direto, de preferência falando de frente e olhando nos olhos. 

11. Não exigir mais do que a criança pode dar: deve-se considerar a sua idade. 
 

• Estudo 

  
1. Escolher cuidadosamente a escola e a professora para que a criança possa obter sucesso no processo de 

ensino-aprendizagem. 
  

2. Não sobrecarregar a criança com excesso de atividades extracurriculares. 
 

3. O estudo deve ser do jeito que as crianças ou os adolescentes bem entenderem. Tudo deve ser tentado, 
mas se o resultado final não corresponder às expectativas, reavalie após algumas semanas e peça novas 
opções; vá tentando até chegar à situação que mais favoreça o desempenho. 

 
4. Tenha contato próximo com os professores para acompanhar melhor o que está acontecendo na escola. 

  
5. Todas as tarefas têm que ser subdivididas em tarefas menores que possam ser realizadas mais facilmente 

e em menor tempo. 

  

• Regras do dia-a-dia 

  
1. Dar instruções diretas e claras, uma de cada vez, em um nível que a criança possa corresponder. 

  
2. Ensinar a criança a não interromper as suas atividades: tentar finalizar tudo aquilo que começa. 

  
3. Estabelecer uma rotina diária clara e consistente: hora de almoço, de jantar e dever de casa, por 

exemplo. 
  

4. Priorizar e focalizar o que é mais importante em determinadas situações. 
  

5. Organizar e arrumar o ambiente como um meio de otimizar as chances para sucesso e evitar conflitos. 
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• Casa 

  
1. Manter em casa um sistema de código ou sinal que seja entendido por todos os membros da família. 

  
2. Manter o ambiente doméstico o mais harmônico e o mais organizado quanto possível. 

  
3. Reservar um espaço arejado e bem iluminado para a realização da lição de casa. 

  
4. O quarto não pode ser um local repleto de estímulos diferentes: um monte de brinquedo, pôsteres, etc. 

 

• Comportamento 

  
1. Advertir construtivamente o comportamento inadequado, esclarecendo com a criança o que seria mais 

apropriado e esperado dela naquele momento. 
 

2. Usar um sistema de reforço imediato para todo o bom comportamento da criança. 
  

3. Preparar a criança para qualquer mudança que altere a sua rotina, como festas, mudanças de escola ou 
de residência, etc. 

  
4. Incentivar a criança a exercer uma atividade física regular. 
 
5. Estimular a independência e a autonomia da criança, considerando a sua idade. 

  
6. Estimular a criança a fazer e a manter amizades. 

  
7. Ensinar para a criança meios de lidar com situações de conflito (pensar, raciocinar, chamar um adulto 

para intervir, esperar a sua vez). 

  

• Pais 

  
1. Ter sempre um tempo disponível para interagir com a criança. 

  
2. Incentivar as brincadeiras com jogos e regras, pois além de ajudar a desenvolver a atenção, permitem 

que a criança organize-se por meio de regras e limites e, aprenda a participar, ganhando, perdendo ou 
mesmo empatando. 

 
3. Quem tem TDAH pode descarregar sua “bateria” muito rapidamente. Se este for o caso, recarregue-a 

com mais frequência. Alguns portadores precisam de um simples cochilo durante o dia, outros de passear 
com o cachorro, outros de passar o fim de semana fora, outros ainda de ginástica ou futebol. Descubra 
como a “bateria” do seu filho é melhor recarregada. 
 

4. Evite ficar o tempo todo dentro de casa, principalmente nos fins de semana. Programe atividades 
diferentes, não fique sempre fazendo a mesma coisa. Leve todos à praia, ao teatro, ao cinema, para 
andar no parque, enfim, seja criativo. 
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5. Estabeleça cronogramas, incluindo os períodos para ‘’descanso’’, brincadeiras ou simplesmente horários 
livres para se fazer o que quiser. 

 

6. Nenhuma atividade que requeira concentração (estudo, deveres de casa) pode ser muito prolongada. 
Intercale coisas agradáveis com tarefas que demandam atenção prolongada (potencialmente 
desagradáveis, portanto). 

 

7. Procure sempre perguntar o que ela quer, o que está achando das coisas. Não crie uma relação 
unidirecional. Obviamente, os pedidos devem ser negociados e atendidos no que for possível. 
  

8. Use mural para afixar lembretes, listas de coisas a fazer, calendário de provas. Também coloque algumas 
regras que foram combinadas e promessas de prêmio quando for o caso. 
  
 

9. Estimule e cobre o uso diário de uma agenda. Se ela for eletrônica, melhor ainda. As agendas devem ser 
consultadas diariamente. 

  

• Lembre-se sempre 
1. Procure o máximo de informações possível sobre o TDAH: leia livros, faça cursos, entre para organizações 

como a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (www.tdah.org.br), faça contato com outros pais para 
dividir experiências bem e mal sucedidas. 
  

2. Tenha certeza do diagnóstico e segurança de que não há outros diagnósticos associados ao TDAH. 
  

3. Tenha certeza de que o tratamento está sendo feito por um profissional que realmente entende do 
assunto. 
  

4. Lembre-se que seu filho (a) está sempre tentando corresponder às expectativas, mas às vezes não 
consegue. Deve sempre lembrar-se aos pais que estes devem ser otimistas, pacientes e persistentes com 
o filho. Não devem desanimar diante dos possíveis obstáculos. 

 
Para entender melhor tudo isso, leia a Cartilha sobre TDAH e assista os vídeos, clicando nos links abaixo: 
 
Cartilha TDAH 
https://tdah.org.br/wp-content/uploads/site/pdf/cartilha%20ABDA.final%2032pg%20otm.pdf 
O que é TDAH 
https://youtu.be/gqKbO45gT30 
Descomplicando o TDAH 
https://youtu.be/ibU7wDX5KiU 

Saiba como diminuir os atritos com seu filho 
https://youtu.be/aBjRYupRL_M 
https://youtu.be/ORrpAExvVJk 
TDAH Histórias Reais 
https://youtu.be/XfAp8_706OU 
Livro João Presta Atenção 

http://www.dislexia.org.br/joao-preste-atencao/  

https://youtu.be/J8H0tQQDwX8 

https://tdah.org.br/wp-content/uploads/site/pdf/cartilha%20ABDA.final%2032pg%20otm.pdf
https://youtu.be/gqKbO45gT30
https://youtu.be/ibU7wDX5KiU
https://youtu.be/aBjRYupRL_M
https://youtu.be/ORrpAExvVJk
https://youtu.be/XfAp8_706OU
http://www.dislexia.org.br/joao-preste-atencao/
https://youtu.be/J8H0tQQDwX8
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Conselhos para pais de crianças com TDAH durante a fase de Isolamento Social pelo COVID 19 

O período de isolamento social, no qual nos encontramos, pode ser difícil de gerenciar. Pensando em como 

manter seu filho, com Transtornos de Déficit de Atenção/Hiperatividade, principalmente para os que moram 

em apartamentos, sem áreas externas, nos baseamos em publicação do Hospital Robert Debré  ( 

França)  Centro de Excelência em Distúrbios do Desenvolvimento Neurológico, e sugerimos algumas regras 

a serem seguidas para uma vida saudável durante as próximas semanas, até que as escolas sejam reabertas. 

• Não corte a medicação de seu filho, a menos que seu médico recomende. O médico do seu filho também 

pode realizar uma consulta online, caso seja necessário, e enviar uma nova receita por e-mail. 

 

•  Organize os dias do seu filho de acordo com um dia escolar típico, manter a rotina é essencial para 

quem tem o Transtorno. Por exemplo, manter um horário para atividades/trabalhos escolares através 

dos materiais educacionais fornecidos pela instituição de ensino e supervisionados pelos pais, assim 

como proporcionar momentos de relaxamento recreativo (mesmo em ambientes fechados). Não hesite 

em formalizar o horário do seu filho por escrito, para que ele possa  ocê ess-lo – monte um esquema 

visual caso seu filho ainda não esteja em idade de alfabetização. Você pode delimitar os diferentes 

momentos com toques programados. O importante é que seu filho trabalhe e aprenda, o ambiente pode 

ser mais flexível do que na escola – ele pode se levantar, estudar em pé ou no chão, trabalhar oralmente. 
 

 

• Manter horários fixos apara dormir, acordar e fazer as refeições. Para as refeições, não hesite em 

proporcionar momentos agradáveis regularmente – o que interrompe levemente a vida diária sombria 

da vida de confinamento. 
 

 

•  Mantenha os tempos de socialização com pessoas fora de casa diariamente (família, amigos da 

escola) por telefone e, se possível, recursos visuais online. Programe um tempo sistemático para 

discussão com os colegas, se for grande o suficiente para  ocê essa-lo. 
 

• Mantenha uma atividade esportiva diária: faça cursos online. Se possível, faça uma sessão de 30 minutos 

pela manhã e 30 minutos à tarde com atividades físicas. Alguns exemplos: correr no corredor, andar a 

pé, rastejar em um pequeno percurso, ajudar nas tarefas domésticas etc. É um pouco barulhento para 

os vizinhos, mas é importante (avise aos vizinhos, se puder – sem entrar em contato físico com eles). 
 

•  Organize o trabalho manual durante o dia, como desenho, pintura, música, slime – como lições reais da 

escola. Mas não é hora do recreio. 
 

http://pages.rdstation.com.br/ebook-desenvolvimento-dos-filhos
http://pages.rdstation.com.br/ebook-desenvolvimento-dos-filhos
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•  Organize os horários dos jogos em família à noite, depois do horário escolar, por, pelo menos, 10 

minutos com toda a família, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças etc. 
 

•  Converse com seu filho sobre a situação atual de forma aberta, calma e adaptada ao seu nível de 

entendimento, sem detalhes impactantes desnecessários. Você precisa ter palavras tranquilizadoras 

(para a criança, para a saúde dele e as pessoas à sua volta). Tente perguntar a ele sobre suas 

preocupações, uma discussão em grupo é sempre mais fácil. 
 

• Deve-se explicar que a aplicação de medidas de barreira (como lavar as mãos, espirrar no cotovelo, usar 
um tecido de uso único, sem contato físico próximo) o protegerá do risco de infecção pelo vírus da 
COVID-19. 

 

• Por fim, limite a exposição do seu filho a informações na televisão e nas mídias sociais. Essa discussão 
deve ser repetida regularmente. As crianças estão preocupadas e sofrendo, mas não se expressam como 
adultos. 

• Se v ocê  precisa trabalhar de casa (home office), tente adaptar os seus horários de forma que seja 
possível alterná-los com o horário de trabalho do seu cônjuge ou de outra pessoa que esteja em casa e 
possa se ocupar das crianças. Neste momento, muitas empresas estão sendo flexíveis, tendo empatia e 
se readaptando a nova rotina dos seus funcionários. 

 

• Cuide-se como pai e mãe, a ansiedade é transmitida aos pequenos. Quando os pais estão ansiosos, os 
filhos também ficam, é importante cuidar de si, se informar, mas tome cuidado para não ouvir o tempo 
todo as notícias que podem aumentar a ansiedade. Você também pode fazer sessões de respiração ou 
relaxamento, com ou sem os filhos. 

 

• Não hesite em entrar em contato com o seu médico, psicólogo por e-mail ou telefone. É mais fácil para 

ele estar disponível e pronto para responder. Muitos profissionais continuarão o atendimento on line 

com os pacientes. 
 

                                                                                                fonte– https://tdah.org.br/ 

 ABDA -Associação Brasileira de Déficit de Atenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdah.org.br/
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Sugestões de jogos e brincadeiras 
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Jogo da memória 

Pinte os pares de figuras com as mesmas cores, cole em uma folha colorida ou em um pedaço de papelão e depois 

recorte-as na linha pontilhada. 

Na hora de jogar, coloque todas as figuras viradas para baixo e embaralhadas. 

Cada jogador deverá virar duas cartinhas, caso encontre o par correto fica com elas e vai somando os pontos, caso não 

acerte, deverá colocar as cartinhas no mesmo lugar em que pegou e passar a vez para o próximo jogador. 
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Jogos de adivinhação 
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Jogo de  Pescaria 

Através desse jogo, a criança poderá 

desenvolver atenção e concentração, além 

de construir conceitos e noções de 

localização espacial e competência para 

realizar classificação e seriação. 

O que irá precisar para confeccionar esse jogo:  

• Potinhos de iogurte ou copos descartáveis 

• Palitinhos de churrasco ou galhinhos para fazer as varinhas de pesca 

• Pedaços de linha ou barbante 

• Pedacinhos de arame para fazer o anzol 

• Papeis coloridos 

• Cola e tesoura 

• Lápis de cor ou canetinhas 

• Tigela grande ou bacia 

 

Coloque a criatividade para funcionar!...Crie seus peixinhos e coloque argolinhas de barbante ou lã no topo 

do copinho para poder enroscar o ganchinho. Você poderá também, colocar números nos peixinhos, assim 

vence quem obtiver mais pontos. Coloque todos os peixinhos em uma bacia ou tigela grande, com areia ou 

sem e pronto! Agora  é só começar a brincar com sua família. Vence quem pescar a quantidade maior de 

peixinhos, ou fizer a maior quantidade de pontos!!! 

Jogo de ludo 

Ludo é um popular jogo que deriva de um jogo indiano antigo chamado Pachisi. É um jogo de tabuleiro 

divertido para toda a família e que pode ser jogado por duas a quatro pessoas. As regras são complexas, mas 

o jogo é fácil de entender. O objetivo é levar todos os seus peões para a casa principal, que fica no centro do 

tabuleiro. 

Você poderá fazer todo o seu jogo com material reciclável, ou imprimir 

o tabuleiro abaixo e criar apenas os pininhos, que podem ser feitos com 

tampinhas, bolinhas de papel colorido ou outro material que preferir. 

Clique no link abaixo e aprenda como jogar!!!! 

https://youtu.be/xzWj5GyU-58 

Até a próxima semana!!!! 

https://youtu.be/xzWj5GyU-58
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Fonte - https://sites.google.com/site/edukabrinke/imprima-seu-kit/ludo-em-papel 

https://sites.google.com/site/edukabrinke/imprima-seu-kit/ludo-em-papel

