
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
Caravana sobre TDAH reúne 400 educadores em Ivoti 
 
O Centro de Orientação ao Escolar (COE) inaugurou, na manhã do dia 25 de maio, a Caravana COE em Ivoti 
(RS), na região do Vale do Sinos. Cerca de 400 educadores de 17 cidades vizinhas participaram do 
encontro, superando a expectativa de público nas dependências do Instituto Superior de Educação de Ivoti 
(ISEI) - entidade parceira para a edição do evento no município. 
O objetivo da Caravana COE é levar esclarecimentos acerca de dificuldades de aprendizagem com ênfase 
em Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Para tanto, as intervenções expositivas 
apostam no esclarecimento de assuntos correlatos a partir das abordagens promovidas pela equipe do 
COE. 
Criado há mais de dez anos, o COE é uma equipe interdisciplinar que também atua no Hospital da Criança 
Santo Antônio, uma das unidades do complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 
Promove avaliação e diagnóstico de crianças e adolescentes em idade escolar que têm dificuldades de 
aprendizagem. 
 A caravana COE vai percorrer outros municípios do interior do Rio Grande do Sul a partir do segundo 
semestre deste ano. Já estão agendadas palestras nas regiões do Vale do Caí (Feliz) e Vale do Taquari. A 
equipe também vai promover encontros em cidades-polo, que são referências no interior, tais como Santa 
Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul e Rio Grande. 
 
Conteúdo das palestras 
Inicialmente, no primeiro módulo, a neurologista Fabiana Mugnol discorreu sobre o desenvolvimento 
neuropsicomotor, seguida pelo psiquiatra Athos Schmidt, cuja palestra trouxe elementos da formação 
psíquica dos indivíduos. Ambas as intervenções buscaram traduzir conceitos técnicos ou teóricos para a 
plateia majoritariamente formada por educadores. 
A neurologista Elnora Ayres, no segundo módulo, explicou sobre comorbidades neurológicas (patologias 
associadas) mais comuns nos casos de TDAH e Athos Schmidt teceu comentários sobre as comorbidades 
psiquiátricas que devem ser verificadas para uma avaliação correta. Um aspecto salientado pelos dois 
médicos é de que o diagnóstico de TDAH é clínico: não existem exames complementares “milagrosos” para 
confirmar suspeitas. 
Coube ao neurologista Paulo André Barcellos dos Santos explicar sobre os sintomas mais comuns. Segundo 
ele, a análise clínica deve considerar a existência de um grupo de evidências para suspeitar, descartar ou 
confirmar casos. “O TDAH não é uma doença nova, embora tenha recebido outros nomes no passado, e 
também não é pouco estudado. Nos consultórios de neurologia, aparece como a segunda maior queixa, 
atrás apenas das cefaleias, como as enxaquecas”, afirmou. 
Quando tratar? Como tratar? Por que tratar? O psiquiatra Jefferson Escobar frisou, no início de sua 
intervenção, que TDAH é, sim, uma doença.  Segundo ele, é fundamental verificar previamente a existência 
de comorbidades neurológicas e/ou psiquiátricas, que sempre devem ser tratadas antes, para dimensionar 
os prejuízos sofridos por crianças e adolescentes, bem como para encaminhar tratamento do TDAH. 
As drogas para tratar TDAH são eficientes e têm poucos efeitos colaterais. O benefício do tratamento para 
o portador de TDAH é grande. Muitos casos tratados precocemente podem desaparecer, ou não mais 
demandar medicamentos, na vida adulta.  
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Já a falta de tratamento, ao contrário, pode trazer prejuízos importantes, que vão desde a baixa 
autoestima da criança, evoluindo para transtornos complexos de aprendizagem, comportamentos 
disruptivos ou desafiadores. Delinquência, gravidez sem planejamento e abuso de substâncias 
entorpecentes também podem ser verificados a partir da adolescência. 
 
Capacitação de educadores 
O COE entende ser fundamental dividir conhecimentos com profissionais da área da saúde, mas também 
com educadores. É na escola, muitas vezes, que os primeiros sinais de doenças como o TDAH tendem a ser 
notados: desatenção, inquietação, aprendizado com limitações e até mesmo dificuldades em manter 
interesse por atividades lúdicas. Mas nem toda falta de atenção ou inquietação devem ser consideradas 
suspeitas, daí a necessidade de boa anamnese (entrevista inicial com pacientes e familiares). 
Se os professores estiverem capacitados a identificar os diversos sinais que podem constituir uma suspeita, 
devem ser eles treinados a conversar com os pais e orientá-los para que procurem uma avaliação médica 
especializada, preferencialmente com abordagem interdisciplinar. TDAH não é retardo mental, não é 
deficiência mental, mas é uma doença da área da neuropsiquiatria: isso pode assustar muitos pais. O 
professor tem que ser sensível. 
A equipe do COE foi demandada, por um bom número de professores presentes na palestra de Ivoti, a 
realizar cursos de capacitação. “Temos muito interesse em promover tais cursos, porque significa 
qualidade de vida para nossas crianças e adolescentes. Para isso, contamos com as parcerias das 
secretarias municipais de educação e de saúde, além de empresas que podem ajudar na difusão desse 
conhecimento e formar multiplicadores “, finaliza Elnora de Paiva Ayres, coordenadora do COE. 
 
Drª Elnora de Paiva Ayres  
Neurologiaia, Neurofisiologia Clínica 
Diretora do Centro de Orientação ao Escolar 
Coord Núcleo ABDA Porto Alegre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


