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RESUMO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o 

diagnóstico dado a indivíduos que apresentem quadros de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. As crianças diagnosticadas com TDAH apresentam 

uma população heterogênea, com graus variáveis e com a possibilidade de outros 

transtornos ocorrerem em associação. Existe uma correlação importante entre o 

diagnóstico de TDAH e a ocorrência de baixo rendimento escolar, distúrbios de 

aprendizagem e distúrbios de linguagem. Vários trabalhos vêm confirmando 

dificuldades psicolinguísticas e linguísticas em crianças com TDAH, sendo elas 

consideradas de risco para alterações de linguagem. Este trabalho investigou as 

características linguísticas de crianças com TDAH, comparando esta população com 

seus pares sem alteração quanto ao vocabulário receptivo, compreensão verbal e 

habilidades pragmáticas, e ainda, comparando as classificações dos resultados dos 

testes de vocabulário receptivo e compreensão verbal dos indivíduos com TDAH e 

com desenvolvimento tipico de Linguagem (DTL). Foram selecionados 40 sujeitos, 

em idade escolar, cuja faixa etária varia entre 7 e 10 anos e 11 meses, de ambos os 

sexos, sendo 20 deles com diagnóstico interdisciplinar de TDAH (Grupo 

Experimental – GE) e 20 com DTL (Grupo Controle – GC), que foram pareados 

quanto a idade cronológica, gênero e nível de escolaridade. Foram aplicados o TVF-

usp, Token Test e Protocolo de Avaliação das Habilidades Pragmáticas. Foi 

encontrado diferença estatística significante do desempenho de crianças com TDAH 

quando comparadas aos seus pares (DTL) em relação ao vocabulário receptivo, 

compreensão verbal e habilidades pragmáticas. Nos testes que possibilitaram uma 

classificação, TVF-usp e Token Test (avaliação do vocabulário e compreensão 

verbal, respectivamente) há uma diferença estatisticamente significante nos 

resultados obtidos, mas metade das crianças do GE apresentou desempenho dentro 

da média para o vocabulário receptivo. Nas habilidades pragmáticas encontramos 

que as crianças do GE fazem turnos simples com a mesma frequência do que as do 

GC, porém apresentam dificuldades na narrativa, com alterações de coesão e 

coerência. Desta forma, o estudo aponta que crianças com TDAH apresentam 

maiores dificuldades linguísticas, e que a avaliação de linguagem deve ser sempre 

realizada. Concluindo, as crianças com TDAH evidenciaram vocabulário receptivo  
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mais limitado, dificuldades de compreensão verbal e pragmáticas nos procedimentos 

aplicados, apresentando pior desempenho quando comparado com seus pares 

normais em todas as habilidades testadas. Por outro lado, a comparação das 

classificações dos testes de vocabulário receptivo e compreensão verbal evidenciou 

que o desempenho de metade das crianças com TDAH do grupo estudado foi dentro 

da média, sugerindo que quando as crianças são comparadas uma a uma com seus 

pares podem mostrar maior defasagem que não é confirmada quando a amostra de 

crianças normais é maior. 

Palavras-chave: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade; Testes de 

Linguagem; Vocabulário; Comunicação. 
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ABSTRACT 

Linguistic Characteristics of Children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the diagnostic given to 

individuals that present a profile of lack of attention, hyperactivity and impulsiveness. 

Children diagnosed with ADHD constitute a heterogeneous group, with variable 

degrees and the possibility that other disorders may be present in association. There 

is an important correlation between the ADHD diagnosis and the occurrence of low 

scholar performance, learning disorders, and language disorder. Scientific studies 

point evidences that determine failure in cognitive function, what may explain on high 

scale the low scholar performance of ADHD children compared to regular children. 

Given the presented context, this work seeks to investigate the language 

characteristics of children with ADHD by comparing this population with their 

unaltered pairs, regarding receptive vocabulary, verbal comprehension, and 

pragmatic abilities, and by comparing the classification of results of tests regarding 

receptive vocabulary and verbal comprehension on ADHD individuals and the control 

group. On this study 40 subjects were selected on scholar age, between 7 years and 

10 years and 11 months, from both genders, of which 20 had been interdisciplinary 

diagnosed for ADHD (experimental group – GE) and 20 with TLD (control group – 

GC), that were paired according to chronological age, gender and scholar level. TVF-

usp, Token Test, and Protocol of Evaluation of Pragmatic Abilities were employed. 

Based on the results, we found a considerable statistical difference on the 

performance of ADHD children compared to their pairs (TLD) related to receptive 

vocabulary, verbal comprehension, and pragmatic comprehension. On tests that 

make classification possible, TVF-usp and Token Test (evaluation of vocabulary and 

verbal comprehension, respectively) there is statistically considerable difference on 

observed results, where half the children from the GE demonstrated average 

performance for receptive vocabulary. On pragmatic resting we found that children 

from the GE make simple turns with the same frequency of children from the GC, 

however presented hardships on the narrative, with cohesion and coherency 

alterations. This way it becomes evident that children with ADHD present more  
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linguistic difficulties, and that language evaluation must be always performed. In 

conclusion, children with ADHD showed more limited receptive vocabulary and verbal 

comprehension evidenced that the performance of half the children with ADHD from 

the studied group was within an average, suggesting that when the children are 

compared one by one to their pairs, they may present higher deficit that is not 

confirmed when the sample group of TLD children is larger.  

Key words: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Language Tests; 

Vocabulary;Communication 
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1 INTRODUÇÃO 

O quadro clínico do TDAH caracteriza-se pela combinação de sinais 

variáveis de impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção, porém é possível 

encontrar outros sintomas. O diagnóstico ocorre com base clínica e implica em 

reconhecer um padrão persistente de impulsividade, desatenção e hiperatividade 

maior e mais frequente do que o observado ocasionalmente em crianças sem este 

tipo de alteração. Geralmente, associa-se com déficit perceptivo, motor, linguístico, 

de aprendizagem e comportamental (DAMICO, TETNOWSKI e NETTLETON, 2004; 

WOLRAICH, 2006; BARKLEY, 2008;SCHUBINER e KATRAGADDA, 2008). 

Vários trabalhos vêm confirmando dificuldades psicolinguísticas 

(processamento fonológico e metafonológico, morfossintaxe e semântico) e 

visioperceptuais (coordenação visuo-espaciais, reconhecimento espacial e 

diferenças de orientação direita e esquerda) em crianças com TDAH (MIRANDA-

CASAS et al, 2002; YGUAL e MARCO, 2008). 

Crianças com TDAH têm sido consideradas de risco para alterações de 

linguagem. Estudos epidemiológicos sugerem que níveis significativos de déficit de 

linguagem podem ocorrer em 35 a 50% das crianças com TDAH (REDMOND, 2004). 

Há várias hipóteses sobre a relação entre distúrbios de linguagem e distúrbios de 

atenção, que vão desde a possibilidade de um déficit influenciar no outro até ambos 

terem um déficit neurodesenvolvimental como causa subjacente. De toda forma, 

mesmo que em graus diferentes, defasagens de linguagem têm sido observadas nos 

quadros de TDAH. 

Rohde e Mattos (2003) relataram diversas alterações da linguagem 

associadas ao TDAH: alterações da fala, atraso na aquisição da linguagem, 

alterações de linguagem receptiva e expressiva, bem como distúrbios da 
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competência comunicativa. As deficiências na pragmática (competência 

comunicativa) provavelmente representam a maior parte, seguidas pelos problemas 

de linguagem receptiva-expressiva. Atraso na aquisição da linguagem é comum no 

TDAH, entre 6 a 35%, sendo que em crianças sem TDAH, a ocorrência é de 2 a 6%. 

Os casos de distúrbios de fala são menos frequentes, em geral, aparecem em 

conjunto a dificuldades linguísticas, observando-se alterações de modulação do 

volume da voz e alterações na fluência. 

Os estudos científicos apontam evidências que determinam falha no 

funcionamento cognitivo, que pode explicar em grande escala o baixo rendimento 

escolar de crianças com TDAH quando comparados a crianças normais. As 

dificuldades são especialmente notáveis em tarefas que exigem estratégias 

complexas e capacidades organizacionais, embora estes problemas não sejam, 

necessariamente, devido à falta de habilidades para realizar as tarefas por si só, 

mas parece resultar do uso ineficiente de competências estratégicas para as 

próprias tarefas. Um aspecto crucial que deve ser mantido em mente é a 

transcendência da associação de dificuldades de aprendizagem e outros problemas 

de comorbidade que são frequentemente presentes em crianças com TDAH 

(MIRANDA et al, 2008). 

Embora a literatura sobre crianças com TDAH seja grande e riscos para 

problemas de linguagem e aprendizagem venham sendo documentados nesta 

população, há ainda um grande campo de investigação a ser realizado nesta área. 

Diante do contexto apresentado, este trabalho vem investigar as 

características linguísticas de crianças com Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, comparando esta população com seus pares sem alteração quanto 

ao vocabulário receptivo, compreensão verbal e habilidades pragmáticas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. DEFINIÇÃO, ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E 

ETIOLÓGICOS 

O TDAH é um transtorno neurobiológico que surge na infância e se 

caracteriza por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade (BARKLEY, 

2008). Este transtorno pode interferir na vida social, familiar e emocional do 

indivíduo, acarretando frequentemente em baixo desempenho escolar. 

Tais alterações são encontras em graus variados e em mais de 50% dos 

casos existe comorbidade com transtornos de aprendizagem, de humor, de 

ansiedade, transtornos diruptivos do comportamento e com o passar dos anos 

também podemos encontrar abuso de substâncias químicas e de álcool (SOUZA et 

al, 2001).  

A prevalência do TDAH varia em diferentes países, assim como dentro de 

um mesmo país. A título de exemplo, as taxas de prevalência nos Estados Unidos 

variam entre 3 e 6%, na Nova Zelândia entre 2 e 6,7%, Japão 7,7%, Alemanha 

8,7%, China 8,9%, Inglaterra 1%, Itália 4% e Taiwan 9% (ESSER et al, 1990; 

GALLUCI et al, 1993; WONG et al, 1993; BAUMGAERTEL et al, 1995; ARNOLD, 

JENSEN, 1999). 

Essas diferenças encontradas entre as taxas de prevalência são um 

reflexo das diferenças metodológicas (tipo de amostra, delineamento, fonte de 

informação, idade, critérios diagnósticos utilizados, ou a forma como eles são 

aplicados) e não em função de diferenças transculturais no diagnóstico do transtorno 

(ROHDE et al, 1999; ROHDE et al, 2001). Também vale ressaltar que muitas 

crianças não são diagnosticadas, pois os pais/responsáveis não procuram um 

serviço de saúde. 

Em geral, as principais variáveis causais relacionadas a etiologia do 

TDAH, apontadas pela literatura, são fatores ambientais, fatores genéticos e 

neurobiológicos.  
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As causas precisas do TDAH ainda não são conhecidas, o que é 

vastamente aceito pela literatura é que existe uma confluência de fatores genéticos 

e ambientais no seu desenvolvimento (TANNOCK, 1998).  

A literatura aponta que em alguns casos, os agentes psicossociais que 

atuam no funcionamento adaptativo e na saúde emocional geral da criança, como 

desentendimentos familiares e presença de transtornos mentais nos pais, parecem 

ter participação importante no surgimento e manutenção da doença (FARAONE, 

BIEDERMAN,1998). Biederman et al. (1995) encontraram uma associação positiva 

entre algumas adversidades psicossociais e o TDAH. 

Autores relatam que complicações na gestação como toxemia, eclâmpsia, 

pós-maturidade fetal, duração do parto prolongado, estresse fetal, baixo peso ao 

nascer, hemorragia e má saúde materna predisponham ao transtorno. Os mesmo 

também expõem a importância em ressaltar que a maioria dos estudos sobre 

possíveis agentes ambientais apenas evidenciaram uma associação desses fatores 

com o TDAH, não sendo possível estabelecer uma relação clara de causa e efeito 

entre eles. Estudos genéticos clássicos sugerem que há uma contribuição genética 

substancial no TDAH. A comunidade cientifica já realizou muitos estudos sobre o 

tema, os quais encontraram consistentemente uma recorrência familial significante 

para este transtorno. Quando se trata de crianças com um histórico familiar de 

TDAH, o risco das mesmas apresentarem o transtorno é de duas a oito vezes maior 

do que na população em geral (FARAONE, BIEDERMAN, 1998). 

Embora existam muitas evidências nos estudos genéticos com famílias, 

os mesmos não excluem a possibilidade de que a transmissão familial do TDAH 

tenha origem ambiental. Desta forma, os estudos com gêmeos e adotados são 

fundamentais para determinar se uma característica é de fato influenciada por 

fatores genéticos. A concordância obtida entre os pares de gêmeos nada mais é do 

que uma medida da herdabilidade, que, por sua vez, representa uma estimativa de 

qual porção do fenótipo é influenciada por fatores genéticos (THAPAR et al, 1999). A 

maioria dessas investigações encontrou grande concordância para esta patologia, 

significativamente maior entre gêmeos monozigóticos do que entre dizigóticos. A 
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herdabilidade estimada é bastante alta, ultrapassando 0,70 em vários destes 

estudos, o que sugere uma forte influência genética (THAPAR et al, 1999). 

Estudos neuropsicológicos, de neuroimagem e de neurotransmissores 

nos trazem dados sobre o substrato neurobiológico do TDAH. Embora pareça 

conformidade que nenhuma alteração em um único sistema de neurotransmissores 

possa ser a responsável por uma síndrome tão heterogênea como o TDAH, os 

estudos indicam principalmente o envolvimento das catecolaminas, em especial da 

dopamina e noradrenalina (RIESGO e ROHDE, 2004). 

O processo neuromaturacional do encéfalo tem uma progressão póstero-

anterior, ou seja, por último, mielinizam-se as áreas anteriores. Por isso, do ponto de 

vista neuroevolutivo, é aceitável certo nível de hiperatividade pura em crianças sem 

lesão até aproximadamente os 4 a 5 anos de idade, visto que a região pré-frontal, 

onde está o “freio motor”, só completa seu ciclo mielinogenético nesta faixa etária 

(LEFÈVRE, 1989). 

Estudos de neuroimagem estrutural evidenciam que a trajetória 

neuroevolutiva de aumento dos volumes intracerebrais das crianças com TDAH 

segue um curso paralelo ao das sem o transtorno, porém sempre com volumes 

significativamente menores, o que sugere que os eventos que originaram o quadro 

(influências genéticas ou ambientais) foram precoces e não-progressivos. As 

diferenças entre casos e controles não pareceram relacionadas ao uso de 

medicações psicoestimulantes (CASTELLANOS et al, 2002). 

2.2 DIAGNÓSTICO E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico, baseando-se em 

critérios operacionais clínicos claros e bem definidos, provenientes de sistemas 

classificatórios como os do DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), executados por equipe interdisciplinar, composta por psicólogos, 

pedagogos, fonoaudiólogos, psiquiatras e neurologistas. 

É indicada a realização de uma investigação mais ampla, em que possam 

ser utilizados vários recursos instrumentais (entrevistas, escalas, testes). O objetivo 
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primordial de uma avaliação vasta envolve, além de determinar a presença ou 

ausência do TDAH, outros pontos importantes, como investigar as qualidades 

acadêmicas, psicológicas, familiares, linguísticas e sociais para se delinear um plano 

de intervenção adequado para tratamento do quadro (CALEGARO, 2002). Nesse 

sentido, é importante que o profissional tenha uma visão mais ampla do paciente, 

não restringindo a avaliação a um modelo sintomático e não perdendo de vista os 

aspectos psicodinâmico e multimodal do processo (GRAEFF e VAZ, 2008). 

A suspeita sobre o TDAH pode ser levantada pelos pais ou por 

profissionais, dentre eles, professores e pedagogos, até o encaminhamento objetivo 

para o diagnóstico multidisciplinar que se baseia em critérios sintomatológicos 

definidos. 

A definição de TDAH foi atualizada na quinta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) para caracterizar com mais precisão a 

experiência dos adultos afetados, já que as edições anteriores não forneceram 

orientação adequada para os médicos no diagnóstico de adultos com a doença. Vale 

ressaltar que o DSM-V mantém os critérios do DSM- IV (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2002), porém foram acrescentados exemplos para ilustrar os tipos 

de comportamento das crianças, adolescentes e adultos com TDAH, ajudando os 

profissionais a identificar melhor os sintomas típicos de TDAH em cada fase da vida. 

De acordo com o DSM- V, vários dos sintomas dos indivíduos com TDAH 

devem estar presente antes de 12 anos, contra os 7 anos apontados pelo DSM- IV. 

Esta mudança é apoiada por investigações que não encontraram diferenças clínicas 

entre crianças identificadas aos sete anos ou mais tarde em termos de 

desenvolvimento, gravidade, resultado, ou resposta ao tratamento. 

DSM -V não inclui como critério de exclusão, pessoas com transtorno do 

espectro do autismo, uma vez que os sintomas de ambas as doenças co-ocorrem.  

O TDAH pode ser subdividido em tipo combinado, predominantemente 

desatento e predominantemente hiperativo-impulsivo, subdivisão que não se altera 
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no DSM-V. Em linhas gerais, a caracterização dos sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade são:  

2.2.1 Desatenção 

Os sintomas da desatenção podem ser identificados pelas seguintes 

manifestações: dificuldade de atentar a detalhes; tendência a cometer equívocos por 

pequenos descuidos em atividades escolares ou ocupacionais; dificuldade de 

manter a atenção em atividades lúdicas ou tarefas em geral; não seguir instruções 

dadas e não terminar tarefas escolares; ser facilmente distraído por estímulos 

alheios à tarefa; apresentar dificuldade em organizar tarefas e atividades em geral; 

apresentar esquecimento em atividades diárias e evitar, ou mostrar relutância 

quanto à realização de tarefas que exijam esforço mental (ROHDE et al., 1998; 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). 

A desatenção e a distratibilidade geram uma dificuldade de permanecer 

focado em uma única tarefa por um período de tempo mais prolongado. Como a 

atenção oscila de um estímulo para outro, impossibilitando o foco concentrado em 

apenas uma tarefa, essas crianças e adolescentes costumam gerar em pais e 

professores a impressão de que não estão ouvindo (ROHDE e KETZER, 1997).  

A desatenção pode se manifestar nas relações sociais por frequentes 

mudanças de assunto, por falta de atenção àquilo que é dito e a detalhes ou regras 

quando participam de jogos ou outras atividades (CALEGARO, 2002). 

 Ainda que esses sintomas sejam intensos e frequentemente presentes 

nessas crianças, eles podem confundir o observador leigo, assim como os 

profissionais de saúde. O que mais confunde a avaliação desses sintomas é o fato 

de que muitas crianças com essa patologia são capazes de se manter atentas por 

um certo período de tempo. Situações em que existe alguma novidade para a 

criança, algo de alto valor de interesse, intimidação na qual ela esteja a sós com um 

adulto podem passar a sensação de que essas crianças não possuem dificuldades 

quanto à atenção e, assim, gerar muitos diagnósticos equivocados (PHELAN, 2005). 
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2.2.3 Hiperatividade 

Hiperatividade pode ser entendida como inquietação motora e agressiva, 

não apenas leves espasmos, passando a sensação de que as crianças estão 

“ligadas na tomada”, por estarem quase que constantemente em atividade 

(PHELAN, 2005).  

Ela é caracterizada por inquietação ou dificuldade de manter-se quieto 

durante as aulas na carteira, por não permanecer sentado, por correr, escalar ou 

mostrar comportamentos motores inadequados em situações inapropriadas, por 

apresentar dificuldade em brincar ou realizar atividades de lazer em silêncio ou por 

falar excessivamente (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). 

A hiperatividade não é um sintoma constante nas crianças portadoras do 

TDAH, pois diante de situações novas, fascinantes, assustadoras ou a sós com 

alguém, elas podem ficar quietas (PHELAN, 2005). Essa ausência na hiperatividade 

pode dificultar a identificação dos sintomas numa avaliação clínica, pois existe uma 

tendência das crianças, em primeiro momento, não manifestarem a hiperatividade 

no consultório clínico. Sendo assim, a avaliação desses sintomas deve abarcar 

situações em que as manifestações dos sintomas são mais prováveis: a escola, o 

trabalho e em situações sociais de grupo (CALEGARO, 2002). Além disso, deve ser 

levado em conta o aspecto desenvolvimental da hiperatividade, o qual prevê uma 

diminuição natural da mesma, na medida em que a idade avança. 

2.2.4 Impulsividade 

A impulsividade é um fator importante no panorama do TDAH, pois pode 

causar desde um prejuízo significativo na interação social da criança a ações que 

promovam um risco físico real. Phelan (2005) postula que a impulsividade na criança 

com TDAH é caracterizada pela ação sem o controle racional, consequências das 

alterações nas funções executivas, ou seja, a criança faz o que quer, sem medir ou 

se preocupar com as consequências.  

Essas características repercutem negativamente tanto no meio social 

como no da aprendizagem. Na sala de aula, as crianças com TDAH costumam  

 



  

 Nayara Salomão Barini  

25 

interromper a aula, fazer comentários sem pensar e sem autorização, responder a 

perguntas antes que terminem, iniciar tarefas ou testes sem ler as instruções por 

completo ou com cuidado e mostrar dificuldade em aguardar a sua vez (BARKLEY, 

2002).  

Frente à importância deste quadro no TDAH, abordagens científicas 

atuais sugerem que os problemas referentes a parar, pensar, planejar e depois agir, 

estratégias usadas para autocontrole, estão ligadas a um déficit importante no 

mecanismo de inibição do comportamento. Essa dificuldade pode prejudicar 

significativamente o gerenciamento de ações, ou seja, a criança com TDAH possui 

uma falha no autocontrole, a qual impossibilita que ela gerencie seus 

comportamentos de forma tão eficaz como outras pessoas. 

2.3 - DIFICULDADES LINGUISTICAS NO TDAH 

A linguagem é definida como um sistema arbitrário de símbolos que serve 

para expressar ideias, sentimentos e mediar o comportamento (LUQUE e VILA, 

2004). Deve ser idealizada no contexto da interação social não puramente como 

meio de transmissão de ideias, mas como projeção das próprias pessoas, veículo de 

trocas, de relações, como meio de representação e comunicação, observando seus 

significados intrínsecos.  

Os modelos de aquisição de linguagem infantil preveem interação entre 

os níveis linguísticos, a saber, fonológico, lexical, sintático, semântico e pragmático. 

As dimensões de organização adequadas para as primeiras fases de compreensão 

e produção linguísticas devem ser encontradas nas representações memorizadas da 

criança para eventos ou experiências específicos (SMEEKENS et al, 2008). 

A literatura aponta correlação importante entre o diagnóstico de TDAH e a 

ocorrência de baixo rendimento escolar, distúrbios de aprendizagem e distúrbios de 

linguagem. (GOLDSTEIN e GOLDSTEIN, 1998; KLASSEN, MILLER e FINE, 2004; 

FOY e EARLS, 2005; SPIRA e FISCHEL, 2005; CORMIER, 2008). Estudo 

epidemiológico, usando testes padronizados de linguagem, sugere que os 

problemas de linguagem co-ocorrem em 35-50% das crianças que apresentam 

TDAH (REDMOND, 2004).  
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Autores sugerem que os sintomas do TDAH são geralmente percebidos a 

partir do 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental quando habilidades das funções 

executivas, como planejamento, organização e persistência de foco atencional se 

fazem mais necessárias (RIESGO e ROHDE, 2004). 

Jonsdottir et al (2005), em um estudo de revisão de literatura relativa a 

esses estudos, descrevem que crianças com TDAH podem compreender 

adequadamente detalhes superficiais, mas mostram déficits nas tarefas que 

requerem alto grau de esforço e controle da linguagem e atenção. Segundo esta 

revisão, os mais abrangentes estudos do TDAH propõem que um déficit no 

desenvolvimento neurológico da função executiva limita o desenvolvimento das 

habilidades de autorregulação que guiam as funções comportamentais e cognitivas, 

constituindo a base dos sintomas típicos associados ao TDAH.  

Um estudo realizado na Colombia avaliou o perfil neuropsicológico de 79 

crianças de 7 a 11 anos de idade com diagnóstico de TDAH. O questionário foi 

respondido pelos pais e professores, havendo também auto-relato, em que 

evidenciou sintomas de ansiedade e depressão. O aspecto emocional destas 

crianças é relatado como o principal comportamento, a partir dos questionários 

realizados com os pais e professores. Também encontraram dificuldades na atenção 

sustentada e atenção seletiva, memória visual, controle inibitório (BARÁ-JIMENEZ et 

al, 2003). Tais alterações afetam diretamente a linguagem e o aprendizado. 

2.3.1 Vocabulário Receptivo 

O vocabulário receptivo é uma habilidade linguística que corresponde às 

palavras que uma pessoa é capaz de compreender. A compreensão das palavras 

faladas tende a se desenvolver antes da habilidade de produzi-las, logo no primeiro 

ano de vida (FIRMO, 2006) 

A expansão do vocabulário é significante no segundo ano de vida e 

continua acelerada durante todos os anos da educação infantil e do ensino 

fundamental, apesar de haver variações nesta taxa de crescimento entre as 

crianças. Embora haja muitas tentativas de estimar o tamanho do vocabulário, 

dificuldades existem, ora devido às definições (por exemplo, o que significa saber 
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uma palavra), ora decorrente das diferenças nos procedimentos usados para estimar 

o tamanho do léxico (BECK e MCKEOWN, 1991).  

O vocabulário está correlacionado à compreensão leitora, ou seja, um 

bom nível lexical favorece uma leitura hábil. Bons leitores diferem dos maus leitores 

em seu uso do conhecimento geral do mundo para compreender o texto, assim 

como para fazer inferências a partir do texto e empregar estratégias da monitoração 

da compreensão (ANDERSON e PEARSON, 1984) 

De fato, uma parte importante da compreensão é o desenvolvimento do 

conceito e o conhecimento do significado da palavra. Assim, o conhecimento do 

vocabulário está fortemente relacionado com a habilidade de compreensão, medidos 

por testes padronizados, sendo que baixa compreensão tende a estar 

correlacionada à falta de um conhecimento relevante sobre a palavra. (KAME’ENUI, 

CARNINE e FRESHI, 1982). 

Adquirir palavras não é somente falar, mas compreender a palavra dita e 

procurá-la na memória. É também utilizar as habilidades metalinguísticas para 

concluir algo a respeito dos vocábulos ouvidos. Há sempre a necessidade de o 

indivíduo utilizar sua capacidade cognitiva para compreender e interferir no mundo. 

Sem um repertório amplo de palavras, fica complexo para a criança criar novas 

categorias conceituais (BEE, 2003). Com poucas categorias, a busca de significado 

e compreensão torna-se mais lenta, dificultando a aquisição de regras para a 

formação de palavras ou para acompanhar os assuntos discutidos em contextos 

formais (BERK, 2001; BEE, 2003). 

Vocabulário receptivo é quesito para recepção e processamento de 

informação, e sua extensão é uma das mais importantes e consolidadas medidas de 

habilidade intelectual. Subtestes de vocabulário são os que mais contribuem para os 

escores das provas de inteligência geral (ELLIOTT, 1983). A compreensão de 

palavras emerge em torno do primeiro ano de vida (HUTTENLOCHER e SMILEY, 

1987), aumenta rapidamente no segundo ano (BATES et al, 1988) e permanece 

crescendo até cerca de 17 anos. 
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O vocabulário receptivo é alicerce do vocabulário expressivo, e o 

desenvolvimento da compreensão de palavras precede e ultrapassa o da produção 

de palavras. Enquanto o vocabulário receptivo relaciona-se mais diretamente ao 

desenvolvimento cognitivo que à cultura, o expressivo reflete as situações de 

aprendizagem linguística (ISSLER, 1996). Um vocabulário receptivo inferior ao 

expressivo é indício de comprometimento constitucional. 

Vocabulário receptivo correlaciona-se fortemente com quociente de 

inteligência (EYSENCK e KEANE, 2000) porque o uso de informações contextuais e 

frasais para inferir significado de palavras desconhecidas é um dos principais meios 

de adquirir vocabulário. Ao ouvir “Ao amanhecer, o blen surgiu radiante no 

horizonte”, a criança pode inferir que blen significa Sol (STERNBERG, 1987).  

Na literatura encontramos poucos autores que estudaram o vocabulário 

receptivo na população com TDAH. 

Em 2012, autores (LEWANDOWSKI, HENDRICKS e GORDON, 2012) 

estudaram alunos do ensino médio com TDAH - GE (n = 38) e sem TDAH - GC (n = 

746), os indivíduos foram submetidos a uma bateria de teste online, onde avaliou a 

velocidade de leitura, decodificação, vocabulário receptivo, compreensão, esforço e 

ansiedade de cada um durante o teste, assim como o tempo utilizado e as 

estratégias de cada um para realização do teste. Os autores relatam que o estudo 

apresenta uma limitação, que é o uso de uma nova tecnologia para examinar o 

desempenho no teste. TestTracker é um sistema de avaliação on-line que tenta 

delinear um perfil do estudante. A pesquisa mostra que ele tem propriedades 

suficientes psicométricas e que mede o que se propõe para medir, no entanto, a 

pesquisa é limitada até o momento. 

No que diz a respeito da velocidade de leitura, ansiedade, esforço e o uso 

de estratégias os resultados foram semelhantes entre o GC e GE, porém na 

decodificação, compreensão e vocabulário receptivo o GE apresentou desempenho 

inferior ao GC (LEWANDOWSKI, HENDRICKS e GORDON, 2012). 



  

 Nayara Salomão Barini  

29 

2.3.2 Compreensão Verbal 

Como um sistema finito de princípios e regras, a linguagem permite que 

um falante codifique significado em sons e que um ouvinte decodifique sons em 

significados (BEE, 2003, SCHIRMER et al, 2004). A compreensão deve ser vista 

como um processo que exige que a criança infira os significados a partir de 

contextos plausíveis (STERNBERG e GRIGORENKO, 2004; JOHNSON et al, 2009). 

O desenvolvimento da compreensão verbal implica, antes de tudo, do 

individuo ser capaz de prestar atenção ao que o interlocutor diz e identificar o que é 

essencial na mensagem. Saber escutar é uma tarefa ativa com grande valor 

informativo no que se diz a respeito da comunicação, e da aprendizagem (SIM-SIM, 

1998). 

Interagir com a linguagem de um modo ativo, em ambientes familiares 

que propiciem uma interação verbal intensa, conduz igualmente a uma 

familiarização com a sua gramática, com o modo como se articulam os elementos 

que a constituem. Em um primeiro momento, trata-se de uma aproximação à 

gramática implícita, uma vez que está em causa à linguagem e não à gramática 

quando a criança é posta perante os nomes e os verbos que traduzem os objetos e 

os atos do seu dia-a-dia ou quando lhe solicita a construção e a compreensão de 

frases fornecendo o material verbal de que necessita. Viver assim a linguagem é 

importante porque a compreensão do que é dito/lido/ouvido/escrito – essencialmente 

a compreensão de frases em um primeiro momento – constitui uma condição 

necessária em linguagem. (GIROLAMI-BOULINIER e DA GRAÇA PINTO;1993) 

No que tange o desempenho de crianças com TDAH em testes 

neuropsicológicos e de compreensão verbal (Token Test), estudo apontou que 

embora os 30 participantes (15 crianças e 15 adolescentes) com TDAH com idade 

entre 8 e 11 anos pareçam compreender as frases complexas, eles precisam de 

mais tempo para fornecer respostas precisas, quando comparadas com o grupo 

controle. Os autores relatam que a diferença de desempenho entre os grupos não é 

causada por um déficit de inteligência verbal geral, mas fruto do prejuízo na 

velocidade de compreensão verbal. A constatação de que apenas a velocidade e  
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não a precisão compreensão é influenciada por um diagnóstico de TDAH poderia ser 

possivelmente explicado no contexto de um déficit mais geral na velocidade de 

processamento de informações (WASSENBERG et al, 2010). 

Indivíduos com TDAH, por apresentarem essa dificuldade em 

compreensão verbal, podem precisar de mais tempo para processar instruções 

multitarefas, o que pode acarretar em um mau desempenho escolar, visto que tais 

tarefas são comuns em um ambiente escolar. Devido a esta limitação, crianças e 

adolescentes com TDAH devem receber estratégias de compensação. Esta 

descoberta é importante não só para os professores. Também é importante para os 

pais de crianças com TDAH e os profissionais que trabalham com essas crianças 

(WASSENBERG et al, 2010). 

Um estudo realizado em 2003, com a proposta de investigar a 

compreensão verbal e as habilidades de memória em crianças com TDAH, contou 

com indivíduos com diagnóstico de TDAH com e sem alterações de linguagem (9 a 

12 anos). A principal conclusão deste estudo foi que a amostra de crianças com 

TDAH sem alteração de linguagem apresentou um bom desempenho nos testes 

linguísticos, porém demonstraram alterações na compreensão verbal ao ouvir 

passagens expositivas orais. (MCINNES, 2003) 

2.3.3 Pragmática 

Para que a criança adquira linguagem é necessário que aprenda 

estruturas abstratas da competência linguística e que as use apropriadamente 

(DORE, 1974; CERVONE e FERNANDES, 2005). A pragmática é uma habilidade 

comunicativa e social. É o aspecto funcional da comunicação (CHIARI et al, 2002; 

HAGE et al, 2007)  

De modo sintético, pode-se dizer que o campo de estudo da pragmática 

se relaciona a aplicação e a eficiência das várias formas de discurso nas várias 

situações de fala. A pragmática se ocupa com os fatores fonológicos, semânticos e 

sintáticos da fala, seu contexto e, explica seus diferentes usos expressando a 

competência do falante e do ouvinte em um ato comunicativo (BORGES e 

SALOMÃO, 2003). 
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Entendida como o ramo da linguística que estuda a relação entre o 

significado social da linguagem (expresso pelo contexto interacional) e seu conteúdo 

semântico (manifestado pelo significado do ato comunicativo em si), a pragmática 

refere-se ao uso efetivo da linguagem e aos seus propósitos funcionais de 

comunicação. Para isso, apoia-se nos diferentes significados intrínsecos aos 

processos comunicativos, determinados pelas informações extralinguísticas (pistas 

contextuais e situacionais) e pelas mensagens linguísticas (semântica explícita). As 

alterações pragmáticas de linguagem são manifestadas por dificuldades em 

interpretar corretamente as ações dos outros e/ou em expressar adequadamente 

seus desejos e intenções. Portanto, os transtornos pragmáticos costumam ser 

constituídos causal ou consequentemente por um prejuízo nos componentes 

expressivo e receptivo de linguagem (MUNOZ-YUNTA et al, 2006). 

As habilidades comunicativas podem ser divididas em: habilidades de 

conversação, narrativas e não interativas. Nas habilidades de conversação 

encontramos a capacidade do individuo em habilidades em respeitar a organização 

sequencial, em reformular falhas na conversação, e usar a linguagem para 

estabelecer e variar papéis sociais, assim como a capacidade de compreender e 

produzir uma variedade de atos de fala. As habilidades narrativas são compostas 

pela capacidade do individuo de interpretar o significado e pela habilidade de contar 

histórias seguindo as regras de organização, e as habilidades não interativas dizem 

respeito ao uso da linguagem para o pensamento e solução de problemas, o papel 

da linguagem no estabelecimento da própria identidade, o jogo e a metalinguagem 

(LOPES, 2000; BRETANHA, 2011). 

Zorzi e Hage (2004) apresentaram um perfil de evolução do 

desenvolvimento pragmático. A criança aos dois anos usa da linguagem para 

interagir, informar, pedir, perguntar. Na conversação inicia, mantém conversação, 

mas não por muitos turnos. As crianças nesta idade conversam com pessoas, em 

contextos conhecidos, sobre temas concretos e referentes presentes. Aos três e 

quatro anos aprimoram, intensificam o uso das funções descritas anteriormente, 

fazendo perguntas sobre referentes ausentes. Os turnos são inteligíveis e coerentes 

com o turno anterior. Aos cinco e seis anos, os recursos linguísticos para as diversas 

funções da linguagem vão se tornando mais sofisticados. Demonstram habilidades 
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metalinguísticas. Iniciam, mantém conversação por mais turnos. Conversam com 

mais de um interlocutor ao mesmo tempo sobre referências ausentes e abstratas. 

Vão se tornando capazes de se autocorrigirem quando percebem que não são 

compreendidas, reestruturando seus enunciados. 

Estudos com crianças com TDAH mostram que é frequentemente 

salientado uma dificuldade na competência comunicativa dessas crianças que 

tendem a falar muito e de modo acelerado, não permanecem no tópico tratado ou 

respondem impulsivamente antes que a pergunta tenha sido completamente 

formulada, além de mostrarem dificuldades para planejar e estruturar relatos orais e 

recontagens de estórias. (GIDDAN, 1991; READER et al, 1994; PURVIS e 

TANNOCK, 1997; CLARK, PRIOR e KINSELLA, 2000; GEURTS et al, 2004). 

Após avaliar o perfil pragmático de crianças com TDAH, DEL e 

desenvolvimento típico de linguagem, autor relata que o desempenho deficitário das 

crianças com TDAH no teste padronizado representa a principal base para a 

caracterização de que estas crianças estão em níveis elevados de risco para 

distúrbios de linguagem. Os indivíduos com TDAH apresentaram resultados 

inferiores quando comparados com os dois grupos (DTL e DEL) no que diz respeito 

à velocidade da fala; e superiores ao grupo com DEL quanto à sintaxe e morfologia 

(REDMOND, 2004). 

Em um estudo com 11 crianças de 8 a 12 anos diagnosticadas com 

TDAH, foram analisadas a pragmática e também a escrita das mesmas, a partir de 3 

tipos de texto diferentes. A comparação de crianças com desenvolvimento típico de 

linguagem não indicou diferença significativa no desempenho, porém a análise do 

perfil das crianças com TDAH foram distintas das do grupo controle: elas utilizam 

estratégias de organização textual pobre e mais esquiva, palavras com significados 

sem coerência, muitas vezes não terminam os seus turnos e apresentam erros de 

ortografia e pontuação (MATHERS, 2006). 

Os domínios sociais e acadêmicos em que as crianças vivem são 

sustentados pelo uso da linguagem. Normalmente, as crianças que foram 

diagnosticadas com TDAH apresentam problemas significativos dentro desses 

domínios. Elas muitas vezes estão inseridas em escolas regulares e não recebem o 
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devido apoio ou intervenção. Apesar da consciência das dificuldades associadas em 

áreas relacionadas à linguagem e ao elevado risco que tal alteração pode acarretar 

no futuro, essas dificuldades permanecem sem solução. Se as crianças com TDAH 

usarem certos recursos linguísticos, talvez a compreensão verbal se torne mais 

clara, mesmo que não atinja os resultados dos seus pares. (MATHERS, 2006) 

A comunidade cientifica tem se preocupado e explorado as dificuldades 

acadêmicas que são encontradas em crianças com TDAH, ou suas dificuldades 

metalinguísticas, como consciência fonológica, mas pouca atenção tem sido dada às 

possíveis dificuldades linguísticas destas crianças. Assim, estudos que se propõem 

a investigar aspectos da oralidade podem ser de grande valia para o entendimento 

do quadro. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Considerando a existência de estudos que apontam que indivíduos com 

TDAH apresentam dificuldades com a linguagem oral, este projeto tem o seguinte 

objetivo geral: 

 Caracterizar o perfil de crianças com TDAH em provas de linguagem. 

E tem como objetivos específicos: 

 Comparar o desempenho de indivíduos com TDAH e com DTL em prova 

de vocabulário receptivo, de compreensão verbal e quanto às habilidades 

pragmáticas;  

 Comparar as classificações dos resultados dos testes de vocabulário 

receptivo e compreensão verbal dos indivíduos com TDAH e DTL. 
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4 MATERAIS E MÉTODOS  

Este trabalho foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP sob o número do CAEE 

14112913.2.0000.5417 (Anexo B). Todos os pais e/ou responsáveis autorizaram a 

participação do (a) filho (a) na pesquisa, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Resolução 466/CNS, de 12/12/2012. 

4.1. SUJEITOS  

Neste estudo foram selecionados 40 sujeitos, em idade escolar, cuja faixa 

etária variou entre 7 e 10 anos e 11 meses, de ambos os sexos, sendo 20 deles com 

diagnóstico de TDAH (Grupo Experimental – GE) e 20 com DTL (Grupo Controle – 

GC), que foram pareados quanto a idade cronológica, sexo e nível de escolaridade.  

4.1.1 Grupo Experimental (GE):  

Os sujeitos do GE foram selecionados dentre aqueles que tiverem 

diagnóstico interdisciplinar de TDAH. Os sujeitos foram elegidos em dois centros: 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e na 

Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”.  

No presente estudo foram usados os critérios do DSM-IV-TR (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002) (Anexo A), lembrando que não há mudanças 

quanto a eles no DSM-V. 
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4.1.2 Grupo Controle (GC): 

Os sujeitos do GC foram selecionados em escola de ensino fundamental 

do município de Bauru, do estado de São Paulo. Os critérios de inclusão para estes 

sujeitos foram: 

 Não apresentar queixa e/ou histórico de alterações no desenvolvimento 

de linguagem oral, audição e visão.  

 Não apresentar alterações fonológicas em Prova de Fonologia – 

nomeação (WERTZNER, 2004) do Teste de Linguagem Infantil ABFW.  

 Apresentar desempenho compatível com a série (ano) no TDE - Teste de 

Desempenho Escolar (STEIN, 1994). 

 Apresentar pontuação inferior à 6 itens marcados como “BASTANTE” ou 

“DEMAIS” de 1 a 9 (sintomas de desatenção) e 6 itens marcados como 

“BASTANTE” ou “DEMAIS” de 10 a 18 (sintomas de hiperatividade e 

impulsividade) no SNAP – IV (PLISZKA, CARLSON, SWANSON, 2001). 

4.2 MÉTODOS  

Os procedimentos abaixo citados foram todos aplicados pela 

pesquisadora em todas as unidades, tanto na escola de Bauru (para o GC) quanto 

nos ambulatórios de Ribeirão Preto e Botucatu (para o grupo GE - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e na Faculdade de 

Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) 

4.3 MATERIAIS 

4.3.1 Avaliação da Compreensão Verbal:  

Foi utilizado o Token Test, versão reduzida descrito em Malloy-Diniz et al 

(2007). O Teste consiste em um conjunto de 20 peças diferentes a partir da 

combinação de duas formas geométricas (círculo e quadrado), dois tamanhos 

diferentes (pequeno e grande) e cinco cores distintas (branco, preto, verde, amarelo 

e vermelho). A versão reduzida (Anexo C) implica em 36 comandos (1 ponto para 

cada acerto e 0 para o erro) divididos em seis partes. Os comandos são 

classificados como sendo de baixa complexidade quando envolvem uma única 
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ordem (exemplo: "Toque o círculo amarelo") e de alta complexidade quando envolve 

duas ordens (exemplo: “Coloque o círculo vermelho em cima do quadrado verde").  

A pontuação do teste seguiu os valores obtidos por Malloy-Diniz et al 

(2007) ao investigar o desempenho de crianças normais na faixa etária de 7 a 10 

anos. Obteve-se percentis 10, 25, 50, 75 e 90, além da média e desvio padrão. 

4.3.2 Avaliação do Vocabulário Receptivo:  

Foi empregado o Teste de vocabulário por figuras USP- TVF - usp (Anexo 

D), normatizado para avaliar a compreensão auditiva de palavras dos 7 aos 10 anos 

(CAPOVILLA, 2011). O teste foi normatizado considerando as escolas privada e 

pública. Para a aplicação em escolas públicas são utilizadas 139 sequências de 4 

figuras cada em que a criança deve apontar uma figura dentre quatro com base no 

vocábulo dito pelo examinador.  

Para escola pública a pontuação do teste considera níveis 

socioeconômicos, sendo eles: muito baixo, baixo e médio-baixo a médio. 

Neste trabalho todas as 40 crianças eram oriundas de escola pública. Foi 

considerada a normatização para o nível socioeconômico Baixo, tanto para o grupo 

controle, como experimental.  

4.3.3 Avaliação da Pragmática:  

Foi utilizado o Protocolo de avaliação das Habilidades Pragmáticas 

(HAGE et al, 2007) – Anexo E - que consiste na gravação de uma amostra de 30 

minutos em uma situação de conversação livre e narrativa da criança. Por meio do 

registro em vídeo e áudio foram verificadas as habilidades conversacionais e 

funções comunicativas, incluindo a narrativa. 

Neste protocolo, para que fosse possível uma análise estatística, 

pontuamos da seguinte forma: atribui-se 2 pontos quando a criança realizava 

frequentemente a habilidade (turno coerente, função de nomeação, por exemplo), 1 

ponto para quando realizava raramente, e 0 pontos para quando não realizava. 

Especificamente para a função narrativa, atribuiu-se 3 pontos para “narra com frases 
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encadeadas, sem comprometimento de coesão e coerência”; 2 pontos para “narra 

com frases encadeadas com comprometimento de coesão e coerência”; 1 ponto 

para “narra com auxílio do interlocutor”, 0 ponto “sem turno narrativo”. 

Apenas nos itens “Não responde/mantém” e “Turnos incoerentes” a 

pontuação ocorreu da seguinte forma: 2 pontos para “não apresenta”, 1 ponto para 

“apresenta raramente” e 0 pontos para “apresenta frequentemente”. Desta forma, a 

pontuação máxima obtida seria 29, indicando um bom desempenho. 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Foram utilizadas as pontuações diretas de cada um dos procedimentos 

aplicados.  

Foi utilizada a Análise Descritiva com valores de média, mediana, mínimo 

e máximo, para descrever os resultados encontrados. Para uma análise comparativa 

foram entre os grupos foi realizado o teste “t” de Student. Já para a comparação das 

classificações dos resultados dos testes de vocabulário e compreensão verbal, foi 

utilizado o Teste de Mann-Whitney. Foi adotado nível de significância de 5% 

(p<0,05) (ZAR, 1996)  

  



  

 Nayara Salomão Barini  

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

  



  

 Nayara Salomão Barini  

46 

  



  

 Nayara Salomão Barini  

47 

5 RESULTADOS 

Os 40 sujeitos do estudo foram selecionados no período de Julho a 

Outubro de 2013.  

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

Sexo Grupo Idade Ano Escolar 

M GE 7;4 2º ano 
GC 7;3 2º ano 

M GE 7;7 2º ano 
GC 7;6 2º ano 

M GE 7;7 2º ano 
GC 7;8 2º ano 

M GE 7;8 2º ano 
GC 7;9 2º ano 

M GE 7;11 2º ano 
GC 7;10 2º ano 

M GE 8;1 2º ano 
GC 8 2º ano 

M GE 8;4 2º ano 
GC 8;3 2º ano 

F GE 8;4 2º ano 
GC 8;5 2º ano 

M GE 8;6 2º ano 
GC 8;5 2º ano 

M GE 8;8 3º ano 
GC 8;9 3º ano 

M GE 9;4 3º ano 
GC 9;3 3º ano 

M GE 9;6 3º ano 
GC 9;5 3º ano 

M GE 9;10 3º ano 
GC 9;9 3º ano 

M GE 9;10 3º ano 
GC 9;9 3º ano 

M GE 9;11 3º ano 
GC 9;11 3º ano 

M GE 10;2 3º ano 
GC 10;1 3º ano 

M GE 10;3 3º ano 
GC 10;4 3º ano 

M GE 10;7 4º ano 
GC 10;8 4º ano 

F GE 10;10 4º ano 
GC 10;9 4º ano 

M GE 10;10 4º ano 
GC 10;9 4º ano 

Legenda: M: masculino; F: feminino; GE: Grupo Controle; GC: Grupo Experimental 

A tabela 1 caracteriza a amostra. Ela apresenta um total de 10% de 

meninas e 90% de meninos, 25% da amostra se encontra na faixa etária de 7;3 a 

7;11 anos, 25% na faixa de 8 a 8;9 anos, 25% na faixa dos 9;3 aos 9;11 e os outros 
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25% na faixa dos 10;1 aos 10;10 anos. 45% dos indivíduos encontravam-se no 2º 

ano, 40% no 3º ano e 15% no 4º ano. 

Todas as crianças do GE estavam fazendo uso de medicamento, sendo o 

mais utilizado o metilfenidato. Os medicamentos não foram suspensos para a 

realização dos testes. 

A seguir serão descritas as análises feitas de acordo com cada propósito 

deste estudo. 

5.1 MEDIDAS DESCRITIVAS DO DESEMPENHO DAS CRIANÇAS 

COM TDAH E COM DTL NOS PROCEDIMENTOS LINGUÍSTICOS 

Foi realizada análise descritiva do desempenho dos indivíduos dos grupos 

experimental e controle. A Tabela 2 apresenta as medidas descritivas contendo 

média, mediana, valores mínimo, máximo, de quartil inferior, quartil superior e desvio 

padrão nos testes de vocabulário, de compreensão verbal e no protocolo de 

habilidades pragmáticas. 

Tabela 2 – Medidas descritivas das pontuações do GE e GC nas 

avaliações linguísticas 

Pontuação 
Direta 

Número 
de 

Sujeitos 

Grupos Média Mediana Mínimo Máximo Quartil 
Inferior 

Quartil 
Superior 

Desvio 
Padrão 

TvFusp 20 GC 115,55 116,5 100 133 107,5 121,5 9,34 
 20 GE 78 78,5 67 84 77,5 81,5 5,05 

Token Test 20 GC 33,55 34 30 36 33 34,5 1,53 
 20 GE 27,7 29 20 34 24 31 4,18 

P.A.H.P 20 GC 23,45 23 18 26 20 26,5 3,51 
 20 GE 12,15 12 7 17 10,5 14 2,79 

Legenda: P.A.H.P: Protocolo de Avaliação das Habilidades Pragmáticas; GE: Grupo Controle; GC: 
Grupo Experimental 
 

Para todas as medidas estudadas de todos os procedimentos linguísticos 

verificados, o desempenho das crianças do GE foi inferior em comparação do GC. 

Os valores nos mostram que nos testes de vocabulário receptivo e 

habilidades pragmática, as crianças no GE apresentaram valores máximos inferiores 

aos valores mínimos obtidos pelo GC. 
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Os Gráficos 1, 2 e 3 apresentam as medidas descritivas do desempenho 

dos dois grupos nos três procedimentos, respectivamente. 

 

Gráfico 1 – Análise descritiva dos valores obtidos no TVF-usp do GE e GC 

 

 

Gráfico 2 - Análise descritiva dos valores obtidos no Token Test do GE e GC 

 

 

Gráfico 3 - Análise descritiva dos valores obtidos no Protocolo de Avaliação das Habilidades 
Pragmáticas do GE e GC 
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Os valores máximos obtidos no teste de vocabulário receptivo e na 

avaliação das habilidades pragmáticas do GE são menores do que os valores 

mínimos do GC, dados que nos indicam um desempenho deficitário do GE quando 

comparados com o GC, 

Tabela 3 – Resultados em porcentagem do GE e GC nas habilidades 

pragmáticas avaliadas 

HABILIDADES 
CONVERSACIONAIS 

Grupo Frequentemente Raramente Não apresenta 

Inicia turnos de 
conversação 

GE 0% 80% 20% 

GC 70% 30% 0% 

Responde/mantém turnos 
de conversação 

GE 5% 95% 0% 

GC 70% 30% 0% 

Não responde/mantém 
GE 0% 100% 0% 

GC 0% 0% 100% 

Turnos simples 
GE 100% 0% 0% 
GC 100% 0% 0% 

Turnos expansivos 
GE 0% 0% 100% 

GC 40% 60% 0% 

Turnos coerentes 
GE 0% 85% 15% 
GC 100% 0% 0% 

Turnos incoerentes 
GE 15% 85% 0% 

GC 0% 0% 100% 

FUNÇÕES 
COMUNICATIVAS 

Grupo Frequentemente Raramente Não apresenta 

Instrumental 
GE 0% 95% 5% 
GC 45% 55% 0% 

Heurística 
GE 0% 45% 55% 
GC 10% 90% 0% 

Nomeação 
GE 15% 75% 10% 
GC 40% 60% 0% 

Informativa 
GE 0% 65% 35% 
GC 25% 65% 10% 

Protesto 
GE 0% 0% 100% 
GC 20% 70% 10% 

Interativa 
GE 20% 35% 45% 
GC 45% 55% 0% 

NARRATIVA Grupo 

Narra com frases 
encadeadas, sem 
comprometimento 

de coesão e 
coerência 

Narra com frases 
encadeadas, com 
comprometimento 

de coesão e 
coerência 

Narra com 
auxílio do 

interlocutor 

Não 
Narra 

 
GE 0% 70% 15% 5% 
GC 100% 0% 0% 0% 

Legenda: GE (Grupo Experimental); GC (Grupo Controle) 
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Na Tabela 3, podemos observar que os resultados indicam que as 

crianças do GE apresentam maiores dificuldades em todos os critérios analisados 

pelo Protocolo de Avaliação das Habilidades Pragmáticas, exceto na Habilidade de 

realizar turnos simples, onde encontramos o resultado compatível com o GC. 

Apesar dos resultados indicarem que 100% do GE não realizou Protesto, 

na forma de interromper uma ação indesejada, eles por muitas vezes respondem 

impulsivamente antes que a pergunta tenha sido formulada. O que fica evidente nos 

resultados do tipo da narrativa que as crianças do GE apresentam, em 70% dos 

casos, essas crianças narram, mas com comprometimento de coesão e coerência. 

Vale ressaltar que os resultados de uma avaliação de pragmática sofrem 

interferências de algumas variáveis, como ambiente e avaliadora diferentes do 

habitual da criança e a inibição diante de uma câmera.  

5.2 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO ENTRE CRIANÇAS COM 

TDAH e DTL 

A análise estatística demonstrou que os sujeitos do GE apresentam 

desempenhos significantemente inferiores em vocabulário receptivos quando 

comparadas aos do GC. A tabela 4 demonstra os valores de p considerados 

estatisticamente significantes obtidos nas associações realizadas entre o GE e GC 

quanto ao desempenho dos sujeitos nas provas de vocabulário receptivo, 

compreensão verbal e habilidades pragmáticas que avaliaram o vocabulário 

receptivo. 

Tabela 4 – Comparação do desempenho entre os GE e GC nos três 

procedimentos linguísticos aplicados 

Procedimentos Média GE Média GC t-value Valor de p 

TVF - usp 78,00 115,55 -15,79 <0,001* 

Token Test 27,70 33,55 -5,87 <0,001* 

P.A.H.P. 12,15 23,45 -11,24 <0,001* 

Legenda: GE: Grupo Experimental; GC: Grupo Controle; P.A.H.P.: Protocolo de Avaliação das 
Habilidades Pragmáticas; (*) valor estatisticamente significante. 
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5.3 COMPARAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES DOS RESULTADOS 

DOS TESTES DE VOCABULÁRIO E COMPREENSÃO VERBAL DOS 

INDIVÍDUOS COM TDAH E COM DTL 

A Figura 1 retrata a média (M) , desvio padrão (DP) e erro padrão (EP) 

dos 811 escolares do 1º ao 4º ano de escola pública do nível socioeconômico baixo. 

Os valores mínimo e máximo estão descritos na página 133 (CAPOVILLA, 2011), 

sendo eles: 1ª série, mínimo 51 e máximo 128; para 2ª série, mínimo 83 e máximo 

131; para 3ª série, mínimo 82 e máximo 133; para 4ª série, mínimo 68 e máximo 

135. 

 

Figura 1: Valores de referência do TVF - usp obtidos com base na avaliação de 811 crianças de 
escolas públicas de nível socioeconômico Baixo (CAPOVILLA, 2011). 

A Figura 2 retrata a média (M), desvio padrão (DP) e valores de percentil 

dos 109 escolares de escola pública dos 811 escolares de 7 a 10 anos (MALLOY-

DINIZ et al., 2007).  
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Figura 2: Valores de referência do Token Test obtidos com base na avaliação de 109 crianças de 
escolas públicas de Belo Horizonte – MG (MALLOY-DINIZ et al., 2007). 

O gráfico 4 apresenta as porcentagens do GE e GC em cada 

classificação obtida de acordo com resultados e especificações descritas acima. 

Para isso foi utilizado o teste Teste de Mann-Whitney. O valor de p encontrado foi 

estatisticamente significante. 

 

Gráfico 4 – Porcentagem de GE e GC na classificação do TVF-usp 

Das 20 crianças do GE, 10 obtiveram pontuação dentro da média para o 

TVF-usp. Já as crianças do GC obtiveram pontuação próxima ou igual ao máximo.  

A aplicação do Token Test neste trabalho seguiu os valores de referência 

(percentis) descritos em Malloy-Diniz et al. (2007). Houve casos onde o individuo 

obteve uma pontuação inferior ao percentil 10 (valor mínimo de referência). Para as 

pontuações foram atribuídos níveis, a fim de propiciar maior clareza para o gráfico. 
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Nível 0: abaixo do percentil 10; nível 1: percentil 10; nível 2: percentil 25; nível 3: 

percentil 50; nível 4: percentil 75 e nível 5: percentil 90. 

O gráfico 5 apresenta as porcentagens do GE e GC em cada 

classificação obtida de acordo com resultados e especificações descritas acima. 

Para isso foi utilizado o teste Teste de Mann-Whitney. O valor de p encontrado foi 

estatisticamente significante. 

 

Gráfico 5 – Porcentagem de GE e GC na classificação do Token Test 

No Token Test o desempenho das crianças do GE foi mais defasado em 

relação ao TV-usp, já que somente uma criança apresentou desempenho na média, 

as outras obtiveram pontuação abaixo da média e mediana.  
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou aspectos linguísticos em um grupo de 

crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

comparando-os com os de crianças com Desenvolvimento Típico de Linguagem 

(DTL). Os aspectos linguísticos investigados foram: vocabulário receptivo, 

compreensão de sentenças e habilidades pragmáticas. A motivação para esta 

investigação teve como base diversos trabalhos na literatura internacional que 

assinalaram problemas de linguagem em crianças com TDAH.  

A análise descritiva mostrou desempenho inferior do GE em todas as 

medidas estudadas de todos os procedimentos aplicados (Tabela 2). Crianças com 

TDAH têm sido consideradas de risco para alterações de linguagem. Hipóteses 

sobre a relação entre distúrbios de linguagem e distúrbios de atenção vão desde a 

possibilidade de um déficit influenciar no outro até ambos terem um déficit 

neurodesenvolvimental como causa primeira (REDMOND, 2004).    

No que se refere ao vocabulário receptivo, as medidas descritivas 

apontaram desempenho inferior do GE (Gráfico 1) e a comparação entre os grupos 

experimental e controle assinalou diferença significativa (Tabela 4).  Todavia, vale 

ressaltar que a comparação das classificações dos resultados do TVF-usp mostrou 

que metade das crianças com TDAH do grupo aqui estudado teve desempenho 

dentro da média. Esses resultados sugerem que quando as crianças são 

comparadas uma a uma com seus pares podem mostrar defasagem que não é 

confirmada quando a amostra de crianças normais é maior.  

De toda forma, desempenho deficitário em provas de vocabulário também 

foram encontrados em outros estudos, como pode ser verificado em Miranda-Casas 

et al (2002), McInnes et al (2003), Kim e Kaiser (2000), Redmond (2004). Um estudo  
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realizado com 28 crianças com TDAH e com 746 crianças com DTL mostrou que as 

crianças com TDAH apresentam um vocabulário mais pobre em relação aos seus 

pares com DTL (LEWANDOWSKI, HENDRICKS e GORDON, 2012), o que 

corrobora os achados deste estudo. 

A relação entre déficit de atenção e de vocabulário pode ser explicada 

pelo prejuízo em habilidades cognitivas mais complexas, como as funções 

executivas. Disfunções executivas estão presentes no TDAH, tanto que muitos 

especialistas consideram ser esta a origem principal do transtorno (KLIMKEIT et al, 

2005). As funções executivas envolvem uma série processos mentais, sendo um 

deles a memória de trabalho. O componente fonológico da memória de trabalho tem 

um papel importante na aquisição do vocabulário (CAIN, OAKHILL e BRYANT, 

2004) desta forma, falhas em processos mentais relacionados às funções 

executivas, como a memória de trabalho, podem afetar habilidades como o 

armazenamento lexical levando a um léxico mais reduzido.  

O vocabulário é um forte preditor para o desenvolvimento da 

compreensão verbal e da leitura (DAVIS, 1968; MARKS, DOCTOROW e 

WITTROCK, 1974; KAME'ENUI, CARNINE, FRESHI, 1982; ANDERSON e 

FREEBODY, 1983; STAHL e FAIRBANKS, 1986). Desta forma, o vocabulário 

receptivo não esta ligado somente à capacidade da criança em responder o 

solicitado, vai muito além, se há um comprometimento nesse aspecto poderemos 

encontrar demais alterações, como na compreensão verbal, o que corrobora os 

achados neste estudo que serão descritos no seguinte parágrafo. 

A compreensão verbal implica em ser capaz de prestar atenção ao que o 

interlocutor diz e identificar o que é essencial na mensagem. Saber escutar é uma 

tarefa ativa com grande valor informativo no que diz a respeito da comunicação e da 

aprendizagem (SIM-SIM, 1998). A análise descritiva também mostrou rebaixado 

desempenho do GE em todas as medidas estudadas para o Token Test (Tabela 2, 

Gráfico 2), assim como a comparação entre os grupos abalizou diferença 

significativa (Tabela 4).  A comparação das classificações dos resultados do Token 

Test também apontou resultados deficitários, já que 95% das crianças do GE 

apresentaram desempenho abaixo do percentil 50. 
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Os resultados obtidos neste estudo sobre a compreensão verbal mostra 

um predomínio alto do GE em resultados inferiores à média do teste (Gráfico 5) em 

relação ao GC. Encontramos na literatura estudos que corroboram o atual estudo, 

como o Muir-Broaddus et al (2002) onde foram avaliadas 78 crianças com TDAH por 

meio do Token Test. Elas apresentaram resultados inferiores a média do teste para 

suas respectivas idades. Os autores apontam que tal achado se deve ao fato da 

atenção destas crianças estarem comprometidas.  

Crianças com TDAH podem compreender adequadamente detalhes 

superficiais, mas mostram déficits nas tarefas que requerem alto grau de esforço e 

controle da linguagem e atenção (Jonsdottir et al, 2005), desta forma, a 

compreensão de ordens longas e complexas que exigem memória, domínio de 

léxico gramatical (advérbios, pronomes e preposições) pode requerer alto grau de 

controle atencional e domínio linguístico que as crianças com TDAH podem não 

apresentar.  

A justificativa para as dificuldades de compreensão verbal em crianças 

com TDAH podem também ser de outra ordem: velocidade de processamento de 

informações. Estudo apontou que os 30 participantes com TDAH com idade entre 8 

e 11 anos compreenderam frases complexas, mas precisaram de mais tempo para 

fornecer respostas precisas, quando comparadas com o grupo controle. Os autores 

relatam que a diferença de desempenho entre os grupos não é causada por um 

déficit verbal geral, mas fruto do prejuízo na velocidade de compreensão verbal 

(WASSENBERG et al, 2010). 

Falhas na compreensão foram estudadas por McInnes et al (2003), que 

investigaram a compreensão verbal e as habilidades de memória operacional em 

crianças com TDAH com e sem alterações de linguagem. As crianças realizaram 

testes de habilidades cognitivas, de linguagem, de memória operacional verbal e 

espacial, e de compreensão. Crianças com TDAH que não apresentavam co-

ocorrência com alterações de linguagem compreenderam informações factuais 

assim como as crianças do grupo controle, mas apresentaram falhas na 

compreensão inferencial e na compreensão de instruções, na memória operacional, 
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tanto verbal quanto espacial. Concluiu-se que crianças com TDAH sem alterações 

de linguagem mostram déficits de compreensão de leve a grave. 

A pragmática refere-se ao uso da linguagem e aos seus propósitos 

funcionais de comunicação, apoiando-se não só na mensagem linguística mas nas 

informações extralinguísticas (pistas contextuais e situacionais). As alterações 

pragmáticas de linguagem são manifestadas por dificuldades em interpretar 

corretamente as ações dos outros e/ou em expressar adequadamente seus desejos 

e intenções (MUNOZ-YUNTA et al., 2006). 

No presente estudo, as crianças do GE apresentaram pior desempenho 

nos critérios analisados pelo Protocolo de Avaliação das Habilidades Pragmáticas, 

exceto na Habilidade de realizar turnos simples, onde se encontrou resultado igual 

ao do GC (Tabela 3). Os valores máximos obtidos na avaliação das habilidades 

pragmáticas do GE são menores do que os valores mínimos do GC (tabela 2), 

apontando para a diferença de desempenho entre os grupos (Tabela 4). Crianças 

com TDAH mostram que é frequentemente salientado uma dificuldade na 

competência comunicativa dessas crianças: tendem a falar muito e de modo 

acelerado, não permanecem no tópico tratado ou respondem impulsivamente antes 

que a pergunta tenha sido completamente formulada, além de mostrarem 

dificuldades para planejar e estruturar relatos orais (GIDDAN, 1991; READER et al, 

1994; PURVIS e TANNOCK, 1997; CLARK, PRIOR, KINSELLA, 2000; GEURTS et 

al, 2004). 

Apesar dos resultados deste trabalho indicar que as crianças com TDAH 

não realizaram protesto na forma de interromper uma ação indesejada, eles por 

muitas vezes responderam antes que a pergunta tenha sido formulada. A 

capacidade de considerar a perspectiva do outro durante a conversa requer recursos 

cognitivos, tais como retenção de informações por um período temporário e a 

capacidade de suprimir a resposta. Estas habilidades tendem a ser mais tênues nos 

sujeitos com TDAH e por isto seu comportamento comunicativo é muitas vezes mais 

egocêntrico, levando-o a interromper a conversação, sem os recursos necessários. 

Crianças com TDAH são menos hábeis em considerar a perspectiva de seu parceiro 

na conversa, mostrando-se menos precisas em suas interpretações de declarações 
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referenciais, tais dificuldades as levariam a ter maiores ocorrências de falta de 

competência comunicativa (NILSEN, MANGAL e MACDONALD, 2013). 

As relações entre déficit de atenção, impulsividade/hiperatividade e 

alterações de comunicação são intrincadas. Estudo que verificou perfis de 

linguagem de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Distúrbio 

Específico de Linguagem (DEL) e com TDAH apontou para esta complexidade. 

Crianças com TEA e TDAH em idade escolar têm perfis de linguagem semelhantes: 

ambos os grupos tiveram relativamente mais dificuldades com a pragmática do que 

com aspectos da linguagem estrutural. Já os pré-escolares com TEA e DEL 

mostraram padrão oposto: o segundo grupo tendo mais dificuldades com aspectos 

da linguagem estrutural do que com a pragmática. Ao se verificar o impacto das 

características comportamentais associadas ao TDAH no perfil linguístico dos pré-

escolares com DEL e TEA apontou que a impulsividade parece afetar tanto a 

estrutura linguística quanto a pragmática, ou seja, o aumento de características 

impulsivas nas crianças com TEA e DEL esteve associado ao aumento nas 

dificuldades linguísticas (GEURTS; EMBRECHTS, 2008). 

É importante atentar para as habilidades de linguagem ao avaliar crianças 

com TDAH, por outro lado, também é importante verificar a presença das 

características clássicas do TDAH em crianças com déficits da comunicação, pois a 

impulsividade se mostra como um indício de dificuldades linguísticas. 

Falhas atencionais podem comprometer as habilidades comunicativas e 

linguísticas de sujeitos com TDAH. É fundamental que outros estudos avancem na 

compreensão das relações entre linguagem, atenção e impulsividade. 
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7 CONCLUSÃO 

As crianças com TDAH evidenciaram vocabulário receptivo mais limitado, 

dificuldades de compreensão verbal e pragmáticas nos procedimentos aplicados, 

apresentando pior desempenho quando comparado com seus pares normais em 

todas as habilidades testadas. Por outro lado, a comparação das classificações dos 

testes de vocabulário receptivo e evidenciou que o desempenho de metade das 

crianças com TDAH do grupo estudado foi dentro da média, sugerindo que quando 

as crianças são comparadas uma a uma com seus pares podem mostrar maior 

defasagem que não é confirmada quando a amostra de crianças normais é maior. 
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9 APÊNDICE 

Apêndice A 

Questionário para os Professores 

Este é um questionário que faz parte da pesquisa “Características 

Linguísticas de Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade”, em 

que seu (a) aluno (a) participará mediante a assinatura dos responsáveis no termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

Consiste em algumas perguntas a respeito do desenvolvimento de fala, 

comunicação, audição, visão e desempenho escolar do (a) aluno (a), por favor, leia 

atentamente e responda assinalando com um “X” a opção que melhor descreve o 

desenvolvimento do seu aluno(a). 

Obrigada pela colaboração! 

1. O (a) aluno (a) apresenta alguma dificuldade escolar? 

( )SIM ( )NÃO 

Qual(is)?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. O (a) aluno (a) apresenta alguma dificuldade visual? 

( )SIM ( )NÃO 

Qual(is)?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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3. O (a) aluno (a) apresenta alguma dificuldade de fala ou comunicação? 

( )SIM ( )NÃO 

Qual(is)?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. O (a) aluno (a) apresenta alguma dificuldade auditiva? 

( )SIM ( )NÃO 

Qual(is)?______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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10 ANEXOS 

 

Anexo A - Critérios Diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/ 

Hiperatividade, segundo o DSM – IV TR (American Psychiatric Association, 2002) 

 

A. Ou (1) ou (2) 

(1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção 

persistiram por pelo menos 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente 

com o nível de desenvolvimento: 

Desatenção: 

(a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete 

erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outra; 

(b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em 

tarefas ou atividades lúdicas; 

(c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a 

palavra; 

(d) com frequência não segue instruções e não termina seus 

deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a 

comportamento de oposição ou incapacidade de compreender instruções); 

(e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e 

atividades; 

(f ) com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em 

tarefas que exijam esforço mental constante (como tarefas escolares ou 

deveres de casa); 

(g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou 
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atividades (por ex., brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros 

materiais); 

(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; 

(i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. 

(2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade 

persistiram por pelo menos 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente 

com o nível de desenvolvimento: 

Hiperatividade: 

(a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na 

cadeira; 

(b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou 

outras situações nas quais se espera que permaneça sentado; 

(c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas 

quais isto é inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a 

sensações subjetivas de inquietação); 

(d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver 

silenciosamente em atividades de lazer; 

(e) está frequentemente “a mil” ou muitas vezes age como se 

estivesse “a todo vapor”; 

(f ) frequentemente fala em demasia. 

Impulsividade: 

(g) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas 

terem sido completadas; 

(h) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez; 

(i) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros 
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(por ex., intromete-se em conversas ou brincadeiras). 

B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção 

que causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois 

ou mais contextos (por ex., na escola [ou trabalho] e em casa). 

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente 

significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno 

Psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental (por ex., 

Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, Transtorno Dissociativo ou 

um Transtorno da Personalidade). 
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Anexo B – Folha de Aprovação do CEP 
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Anexo C – 36 comandos e representação das peças da versão reduzida do Token 

Test descritos em Malloy-Diniz  et et al.(2007) . 
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Anexo D – Relação das 139 palavras aferidas pelo TVF - usp (CAPOVILLA, 2011). 
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Anexo – E – Protocolo de Avaliação das Habilidades Pragmáticas descrito em Hage 

et al. (2007). 


	CAPA
	DEDICATÓRIA E AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ILUSTRAÇÕES
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO
	2 REVISÃO DE LITERATURA
	3 PROPOSIÇÃO
	4 MATERAIS E MÉTODOS
	5 RESULTADOS
	6 DISCUSSÃO
	7 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	APÊNDICE
	ANEXOS

