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O Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH) é um transtorno polimorfo e multifatorial 
caracterizado por desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade, frequentemente 
associado a um prejuízo acadêmico, social e profissional. Para a identificação dos 
sinais do transtorno, devem ser consideradas as informações de múltiplos informantes: 
pais, professores e o próprio sujeito. Para isso, entre os inventários mais utilizados 
para identificação de problemas de comportamento na infância e adolescência estão 
os instrumentos do Sistema Achenbach de avaliação empiricamente baseado 
(ASEBA). O presente trabalho teve como objetivo identificar as principais 
concordâncias e divergências referentes aos comportamentos externalizantes (se 
referem aos comportamentos que são visíveis no ambiente) dos adolescentes com 
queixa de desatenção e hiperatividade, observados pelos diversos informantes,e 
auxiliar na descrição de sujeitos com ou sem TDAH. Os instrumentos utilizados foram 
o Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes para pais (CBCL/6-18), 
Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos 
(TRF/6-18) para professores e Inventário de Auto-Avaliação para Jovens de 11 a 18 
anos (YSR/11-18). Foram avaliados oito adolescentes (6 meninos e 2 meninas), com 
idades entre 11 a 15 anos, atendidos no protocolo de avaliação neuropsicológica e 
comportamental para crianças e adolescentes com queixa de desatenção e 
hiperatividade do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, 
protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPM. Para análise, foi 
comparado o perfil das escalas das síndromes de problemas de comportamento 
(problemas de sociabilidade, problemas de atenção, comportamento de violação de 
regras, comportamento agressivo) e o perfil das escalas orientadas pelo DSM-IV 
(déficit de atenção e hiperatividade, de oposição e desafio e problemas de conduta). 
Além disso, realizou- se análise comparando os relatos dos diferentes informantes nos 
instrumentos aplicados (CBCL/TRF/YSR) e verificou-se a concordância entre eles. Em 
geral, foram observados bons índices de concordância entre informantes. Os 
instrumentos possibilitaram a verificação de correlações dos instrumentos em função 
dos problemas de atenção (escala das síndromes) e dos problemas de TDAH (escala 
orientada pelo DSM). A maior discrepância observada ocorreu entre os índices dos 
relatos dos pais, professores e do próprio sujeito, nos quais se verificou que os índices 



 

 

de problemas relatados pelos pais foram maiores que os dos professores e o do 
próprio participante. Conclui-se assim, que a participação de múltiplos informantes na 
caracterização de problemas de comportamento em crianças com queixa de 
desatenção e hiperatividade, em conjunto com avaliações neuropsicológicas e clínicas 
pode melhor descrever quadros de TDAH. 

Palavras-chave: CBCL; TRF; YSR.  

 


