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RELATÓRIO DE PESQUISA 

TÍTULO:  

Desafios e obstáculos que um indivíduo com TDAH enfrenta na vida social. 

 

INTRODUÇÃO: 

A proposta dessa pesquisa é levar informações sobre os indivíduos com o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade no ambiente social, e 

compreender os empecilhos e as dificuldades que uma pessoa com TDAH 

apresenta e como isso influencia na vida em sociedade 

 

METODOLOGIA: 

Quando o tema TDAH foi indicado, antes de tudo, a pesquisa foi essencial para 

decidir qual das áreas se destacaria. Posteriormente, foi a vez de adquirir 

conhecimento, por meio de artigos. Criar uma página na rede social “instagram” 

foi uma ótima opção para divulgar a pesquisa e compartilhar conhecimento. 

Durante o ano letivo de 2021, será realizado uma roda de conversa, aberta ao 

público, sobre o tema após o evento será disponibilizado um formulário para que 

os espectadores possam avaliar o conteúdo e organização do evento. Também 

será feita uma coleta de dados, de forma online. 

 

RESULTADOS: 

Em desenvolvimento  

 

 

 



DISCUSSÃO: 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, geralmente, diagnosticado na 

infância e pode acompanhar o indivíduo por toda sua vida. É um transtorno que 

causa alterações na área do Cortéx pré-frontal do cérebro, afetando assim suas 

funções memória, atenção, raciocínio rápido e foco. Esse déficit se caracteriza 

pelos principais e mais frequentes sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade. Além do mais, o TDAH não tem cura, mas pode ser tratado por 

uma equipe multiprofissional ou até mesmo medicamento. 

Segundo a autora Daniella Fernanda Moreira Santos, no Brasil há cerca 

de 3 a 10% diagnosticado com TDAH, essa porcentagem representa 6,3 a 21 

milhões de brasileiros, sendo principalmente diagnosticadas quando crianças, o 

ambiente escolar, geralmente, o local de percepção mais fácil. A pessoa com 

TDAH em contato com muitas pessoas, muito barulho ou em um lugar que se 

sinta desconfortável, pode ser detectada facilmente pelo seu comportamento, 

nas situações citadas anteriormente o indivíduo com tal transtorno tem a 

tendência de demonstrar os sintomas como inquietude, agitação, falta de 

atenção ou até mesmo ficar confuso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em andamento 
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