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O presente trabalho teve como objetivo identificar a concordância entre múltiplos 

informantes sobre indicadores de desatenção e hiperatividade em um adolescente 

com queixa de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade. 

Participaram do estudo um adolescente (MK), de 11 anos de idade, cursando o 6° ano 

do ensino fundamental de uma escola particular e sete professores do respectivo 

aluno. Os instrumentos utilizados foram: o Inventário de Auto-Avaliação para Jovens 

entre 11 e 18 anos (YSR/11-18) e o Inventário de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes entre 6 e 18 anos - Formulário para Professores (TRF/6–18). Tais 

instrumentos padronizados são baseados em evidências. O preenchimento é realizado 

pelo próprio adolescente e por professores, respectivamente, em relação aos padrões 

comportamentais do adolescente nos últimos seis meses. Os índices de concordância 

obtidos entre a autoavaliação (YSR/6-18) e o relato dos professores (TRF/6-18) 

apresentaram coeficientes de concordância que oscilaram entre 0,31 e 0,57 e, entre 

os relatos dos professores a oscilação dos índices de concordância foi de 0,15 até 

0,67. As principais concordâncias verificadas foram em relação a problemas do tipo: 

comportar-se de maneira muito infantil para sua idade; não terminar as coisas que 

começa; não conseguir se concentrar ou prestar atenção por muito tempo; perder-se 

em seus pensamentos; não ir bem na escola (tira notas baixas); ser desatento ou 

distrair-se facilmente; e falar demais. De um total de sete professores informantes, 

somente dois deles identificaram um número total de problemas de comportamento de 

desatenção e/ou hiperatividade que classificaram a criança, nessa escala, como 

limítrofe. Os professores-informantes restantes o avaliaram com um número reduzido 

de problemas, de tal maneira que o classificaram dentro da faixa da normalidade. 

Essas discordâncias apontam para um padrão comportamental de problemas que 

parece não caracterizar a criança da mesma maneira em todos os ambientes. As 

diferenças verificadas na percepção dos professores permitiram formular duas 

hipóteses que precisariam ser verificadas: a) diferentes percepções de professores 

poderiam ser causadas por graus distintos de interação entre MK e eles; b) a 

ocorrência de comportamentos-problema poderia estar relacionada ao tipo de 

conteúdo pedagógico e da estratégia de aula. 
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