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A abordagem multidisciplinar utilizada na avaliação de desempenho e acompanhamento 
de estudantes com diagnóstico de TDA/H na escola é considerada, atualmente, um 
instrumento valioso na compreensão das diversas manifestações desse transtorno e suas 
diferentes apresentações, características pessoais e condições ambientais. Este 
transtorno é considerado comum na infância e se caracteriza por alterações nos aspectos 
cognitivos, perceptivos, motores e do comportamento que se manifestam em, no 
mínimo, dois ambientes como a escola e o ambiente familiar. A importância dada aos 
problemas que envolvem a aprendizagem cresce significativamente, pois o sucesso da 
criança ou do adolescente está relacionado diretamente ao seu desempenho acadêmico. 
Desse modo, este trabalho apresenta um panorama nacional das práticas de avaliação 
multidisciplinar do desempenho do aluno com TDA/H a partir da análise psicológica da 
criança no contexto escolar e familiar que apontem as habilidades e as limitações sócio-
cognitivas específicas de cada criança. A proposta multidisciplinar envolve uma equipe 
de profissionais que se dedicam a esse tema e tenham diferenciados instrumentos para 
realizar a avaliação conjunta, o que muitas vezes requer conhecimentos que vão além de 
sua formação. As contribuições da avaliação psicológica tornam-se essenciais e tem se 
mostrado como um elemento norteador, associando, de forma significativa, os 
diferentes pontos de vista e a seleção desses profissionais dependerá de cada caso. O 
psicólogo escolar e clínico, o professor, o neuropsicólogo, o psicopedagogo, o 
fonoaudiólogo, o neuropediatra, com foco no mesmo objeto de estudo que é o 
transtorno, possibilitará abranger os diferentes aspectos do desenvolvimento da criança. 
Partindo da compreensão de que não exista um marcador biológico definido para todos 
os casos de TDAH, entende-se que cada situação é ímpar e deve ser analisada e 
acompanhada de forma singular. A partir de buscas em bases de dados da literatura 
nacional, esse estudou apontou para a necessidade da avaliação psicológica 
multidisciplinar da criança com TDA/H no contexto escolar possibilitando a abordagem 
interdisciplinar que esta síndrome exige. Constatou-se que a avaliação psicológica 
contribui de forma relevante para a compreensão do tema quando dialoga com a 
Neurologia na análise das funções neurocognitivas e neuromaturativas. Com a 
Psiquiatria por meio das avaliações que ajudam a elucidar o diagnóstico e constatar co-
morbidades e no campo da Psicopedagogia e Fonoaudiologia contribui ao 
complementar informações sobre as funções cognitivas e o acompanhamento adequado 
para cada caso. Outros elementos importantes também apontados foram as 
possibilidades e limitações da avaliação psicológica e os riscos da avaliação incorreta. 
As pesquisas evidenciam que ainda há pouco conhecimento sobre o TDAH no âmbito 
escolar, sendo necessário que todos os envolvidos neste processo, principalmente os 
alunos e seus responsáveis, tenham conhecimento sobre o tema. Dessa forma, a real 
inter-relação com as ciências da saúde e as ciências pedagógicas por meio do enfoque 
multidisciplinar, permitirá, no futuro, resultados significativos na avaliação do 
desempenho escolar de crianças/adolescentes com TDAH e outros distúrbios para que 
estas possam desenvolver todo seu potencial intelectual e social. 
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