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 O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o 

indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade. Seus sintomas costumam trazer grandes prejuízos na vida da pessoa, 

principalmente quando ela não sabe que tem TDAH. Ele é o transtorno mais comum em crianças 

e adolescentes encaminhados para serviços especializados e ocorre em 3 a 5% das crianças 

pesquisadas em várias partes do mundo. O presente estudo se caracteriza por uma pesquisa 

descritiva observacional transversal, de cunho qualitativo, que visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno. Assim, o objetivo do estudo será avaliar a prevalência do 

TDAH em alunos da rede municipal de ensino da cidade de Limeira/SP. Como objetivo 

secundário iremos às mesmas escolas para realizar palestras informativas sobre o transtorno para 

os pais e professores, aplicando questionários para os pais dos alunos para verificar o que eles 

conhecem sobre o assunto, seguido da entrega de folders de conscientização.  No primeiro 

momento, entraremos em contato com a secretaria da educação da prefeitura da cidade de 

Limeira para obter a autorização para acesso às escolas após a aprovação pelo CEP (Comitê de 

Ética em Pesquisa), e com as autorizações em mãos, iniciaremos os procedimentos. Assim, cada 

escola nos informará os casos já existentes de TDAH (casos laudados) e os casos suspeitos. O 

questionário será construído com perguntas sobre o conhecimento dos pais a respeito do TDAH 

(ex: você já conhecia o transtorno? As informações da palestra são novidades para você?), e o 

folder será construído com conteúdo informativo sobre as características do TDAH e sua relação 

com a prática do exercício físico e com a influência do transtorno no padrão de sono.  Atualmente 

na cidade de Limeira/SP não há um estudo observacional para diagnóstico da prevalência de 

TDAH em crianças de escolas municipais. Por isso da importância do projeto, no fornecimento 

de informação sobre o transtorno que pode ajudar em futuros diagnósticos, tratamentos corretos e 

principalmente informar a população com o programa de conscientização que será montado 



através da análise dos dados. Projeto ainda em andamento, sem resultados finais. 
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