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De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(APA, 2014), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis
desorganização e/ou hiperatividade
identificar e discutir sobre os conhecimentos dos
redes pública e privada de Sã
promover uma capacitação dos mesmos
evidências indicam que o entendimento dos
inconsistente, com crenças não respaldadas
individualizante e patologizante sobre as
será realizada uma revisão
semiestruturado para avaliar o nível de conhecimento dos professores sobre o 
TDAH. Espera-se, com este projeto, identificar dificuldades e estratégias já 
utilizadas pelos professores de São João del
com o transtorno, melhorando a qualidade de vida e o prognóstico dos portadores,
além de melhorar a relação escola/família/sistema de saúde.
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De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(APA, 2014), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, 
desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. Este projeto se propõe a 
identificar e discutir sobre os conhecimentos dos profissionais da educação nas 
redes pública e privada de São João del-Rei a respeito do TDAH. Visa também 
promover uma capacitação dos mesmos profissionais sobre o assunto, pois 
evidências indicam que o entendimento dos professores sobre o transtorno é 
inconsistente, com crenças não respaldadas cientificamente e c
individualizante e patologizante sobre as crianças que apresentam TDAH. Para isso, 
será realizada uma revisão bibliográfica seguida da elaboração de um questionário 

avaliar o nível de conhecimento dos professores sobre o 
com este projeto, identificar dificuldades e estratégias já 

professores de São João del-Rei, bem como capacitá
transtorno, melhorando a qualidade de vida e o prognóstico dos portadores,

a relação escola/família/sistema de saúde.  

Avaliação sobre conhecimentos e capacitação de 
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De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM V 
(APA, 2014), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um 

prejudiciais de desatenção, 
Este projeto se propõe a 

profissionais da educação nas 
respeito do TDAH. Visa também 

profissionais sobre o assunto, pois 
professores sobre o transtorno é 
cientificamente e com uma visão 

crianças que apresentam TDAH. Para isso, 
bibliográfica seguida da elaboração de um questionário 

avaliar o nível de conhecimento dos professores sobre o 
com este projeto, identificar dificuldades e estratégias já 

Rei, bem como capacitá-los para lidar 
transtorno, melhorando a qualidade de vida e o prognóstico dos portadores, 


