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O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por um 
padrão de desatenção, hiperatividade e impulsividade persistente e mais grave do que 
o normalmente observado em indivíduos com nível equivalente de desenvolvimento. 
Para a identificação dos sinais do transtorno, consideram-se importantes as 
informações de múltiplos informantes, como pais, professores e o próprio adolescente. 
Dentre os problemas de comportamento que podem afetar os adolescentes, verificou-
se a presença de ansiedade/depressão, isolamento/depressão e queixa somática, que 
formam a categoria de Problemas Internalizantes. Para a categoria de Problemas 
Externalizantes foi possível verificar a presença de Comportamento de Quebrar 
Regras e Comportamento Agressivo. O estudo buscou identificar as principais 
concordâncias referidas pelos pais, professores e o próprio adolescente. Para a 
realização da pesquisa foram avaliados dezenove adolescentes (11 meninos e 8 
meninas), com idades de 11 a 16 anos, sendo que dez deles formaram o grupo 
controle (com queixa, mas sem o diagnóstico de TDAH) e nove o grupo com 
diagnóstico. Os participantes fizeram parte do protocolo de avaliação neuropsicológica 
e comportamental do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 
da UPM, para detectar sinais de TDAH. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética da própria Universidade. Os instrumentos utilizados foram: Inventário de 
Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 06 e 18 anos (CBCL 6/18); 
Inventário de Auto-Avaliação para Jovens de 11 a 18 anos (YSR/11-18) e Inventário de 
Comportamentos de Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (TRF/6-18). Para 
análise dos resultados, foi necessário comparar o perfil das escalas das síndromes de 
Problemas de Comportamento Internalizantes e Externalizantes. Os resultados para 
os problemas internalizantes, do grupo controle, mostraram que houve concordância 
significativa entre os múltiplos informantes com relação aos problemas de 
ansiedade/depressão. Entretanto, com relação aos problemas de 
isolamento/depressão e queixa somática houve moderada concordância. Verificou-se 
no grupo de adolescentes com TDAH que a concordância foi abaixo da média, com 
relação aos problemas de ansiedade/depressão. Para os problemas de 
isolamento/depressão, a concordância foi acima da média, e de queixa somática, a 
concordância foi moderada. Por outro lado os resultados para os problemas 
externalizantes de ambos os grupos mostrou concordância significativa para o 
comportamento de quebrar regras e comportamento agressivo. Conclui-se assim, a 
importância de múltiplos informantes na caracterização de problemas de 
comportamentos em adolescentes com queixa de desatenção e hiperatividade, nas 



avaliações neuropsicológicas e clínicas podendo melhor descrever quadros de 
comorbidades do TDAH. 
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