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RESUMO 
 

SOLON, Mayara Scandar. Alteração das funções executivas no Transtorno de 
Deficit de Atenção e Hiperatividade: avaliação neuropsicológica comparativa. 
2020. 204f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 

Introdução: O Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos 
Transtornos mais frequentes em crianças e adolescentes em idade escolar. É também 
um dos quadros psiquiátricos de maior interesse dos pesquisadores em 
neuropsicologia. Nos últimos anos, a neuropsicologia ampliou o número de pesquisas 
sobre o funcionamento executivo. Muitos estudos indicam uma dificuldade em traçar 
um perfil neuropsicológico em relação ao funcionamento executivo, pelo fato das 
características e os deficits diferirem em cada subtipo do transtorno, além das 
diferentes manifestações deste quadro psiquiátrico nas diferentes fases do ciclo vital e 
nos diferentes gêneros. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo investigar 
comparativamente as funções cognitivas de crianças com Transtorno de Deficit de 
Atenção e Hiperatividade do tipo combinado e crianças com o desenvolvimento típico, 
sem sintomatologias psiquiátricas. Métodos: Trata-se de um estudo com delineamento 
observacional, transversal, comparativo, entre crianças do sexo masculino, com e sem 
Deficit de Atenção e Hiperatividade do tipo combinado, sem antecedentes de outros 
transtornos psiquiátricos. Todos os 58 participantes (29 em cada grupo) eram 
provenientes da comunidade e participaram do estudo a partir de convite público. 
Foram incluídas na pesquisa crianças com idade igual ou superior a nove anos, do 
sexo masculino, frequentando regularmente a escola, tendo sido excluídos os que 
apresentaram coeficiente intelectual abaixo de 85. As mães dos participantes e os 
participantes passaram inicialmente por uma entrevista com um psiquiatra colaborador 
da pesquisa, com anamnese semiestruturada, e utilização da entrevista diagnóstica K-
SADS para determinação diagnóstica de acordo com o DSM-IV. Após esta fase inicial, 
onde todos os critérios de inclusão foram devidamente analisados, os participantes 
incluídos foram submetidos a duas sessões de testagem neuropsicológica, através de 
uma bateria de testes que avaliou o funcionamento cognitivo das crianças. As análises 
estatísticas foram realizadas através do programa SPSS. Os dois grupos apresentaram 
distribuição semelhante quanto à idade, escolaridade, lateralidade e funcionamento 
intelectual (QI≥85). Resultados: O WISC-IV foi o instrumento que mais apresentou 
resultados estatísticos significativos na comparação entre os grupos, sendo que os 
participantes do G1 apresentaram desempenho superior em todos os índices do teste e 
no QI total. De maneira geral, os participantes do G0 apresentaram melhor 
funcionamento das seguintes funções executivas avaliadas pelo WISC: flexibilidade 
cognitiva, categorização, abstração mental, julgamento social, resolução de problemas, 
atenção, memória de trabalho e planejamento. No Stroop Test, houve diferenças 
estatisticamente significantes na comparação entre os grupos no Cartão B (segundos). 
No Cartão C os participantes do G0 também realizaram a tarefa em menor tempo e 



 
 

com menos erros, porém essa diferença apresentou-se em um nível tendencial, 
indicando que os participantes do G0 apresentaram melhor funcionamento de controle 
inibitório e flexibilidade cognitiva. No teste Figuras Complexas de Rey, os resultados na 
comparação entre os grupos apresentaram diferenças estatísticas significantes na 
cópia da figura, com desempenho superior na capacidade de planejamento, habilidade 
visuoespacial e criação de estratégias para os participantes do G0. Não houve 
diferenças estatisticamente significantes na comparação estre os grupos no Teste de 
Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey (RAVLT), Rey Visual Design Learning Test 
(RVDLT), Teste de Fluência Verbal de Letras e Semântica (FAS), Trail Making Test e 
Teste de Atenção Concentrada (D2). Conclusão: Os principais prejuízos encontrados 
em meninos de 9 a 16 anos com o diagnóstico de TDAH com a apresentação 
combinada estão relacionados muito mais a disfunções executivas do que a 
dificuldades atencionais. A testagem neuropsicológica por si mesma não é capaz de 
confirmar ou refutar o diagnóstico de TDAH, indicando a não possibilidade de 
substituição do diagnóstico clínico, não podendo então ser considerada como critério 
diagnóstico para o TDAH.  Nem todos os instrumentos neuropsicológicos utilizados 
neste estudo foram capazes de identificar toda a sintomatologia do transtorno que 
envolve as funções executivas. Podemos dizer que a avaliação neuropsicológica 
associada a parâmetros clínicos é uma importante ferramenta auxiliar no 
esclarecimento de diagnóstico diferencial, assim como na identificação das 
potencialidades e dificuldades cognitivas dos pacientes, podendo contribuir para 
substanciar o planejamento terapêutico e intervenções psicossociais, reabilitativas e de 
promoção do desenvolvimento.  
 
 

Palavras-chave: Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade. Cognição. 
Neuropsicologia. Funções executivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

SOLON, Mayara Scandar. Alteration of executive functions in Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder: comparative neuropsychological evaluation. 2020. 204p. 
Dissertation (Master's Degree) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most 
frequent disorders in school age children and adolescents. It is also one of the most 
interesting psychiatric pictures of researchers in neuropsychology. In recent years, 
neuropsychology has increased the number of research on executive functioning. Many 
studies indicate a difficulty in tracing a neuropsychological profile in relation to executive 
functioning, because the characteristics and deficits differ in each subtype of the 
disorder, in addition to the different manifestations of this psychiatric picture in the 
different phases of the life cycle and in the different genders. Objective: This study 
aimed to investigate comparatively the cognitive functions of children with Attention 
Deficit and Hyperactivity Disorder of the combined type and children with typical 
development, without psychiatric symptoms. Methods: This is a cross-sectional, 
comparative, observational study of male children with and without Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorders of the combined type, with no history of other psychiatric 
disorders. All 58 participants (29 in each group) were from the community and 
participated in the study by public invitation. Male children aged nine years or more 
were included in the study, attending school regularly, and those with an intellectual 
coefficient below 85 were excluded. The mothers of the participants and the participants 
initially underwent an interview with a collaborating psychiatrist, with semi-structured 
anamnesis, and the use of the K-SADS diagnostic interview for diagnostic 
determination according to the DSM-IV. After this initial phase, where all inclusion 
criteria were duly analyzed, the included participants underwent two neuropsychological 
testing sessions, using a battery of tests that evaluated the cognitive functioning of the 
children. The statistical analysis was performed through the SPSS program. Both 
groups presented a similar distribution regarding age, education, laterality and 
intellectual functioning (QI≥85). Results: WISC-IV was the instrument that presented 
the most significant statistical results in the comparison between the groups, and the 
participants of the G1 presented superior performance in all test indices and total IQ. In 
general, the participants of the G0 presented better functioning of the following 
executive functions evaluated by the WISC: cognitive flexibility, categorization, mental 
abstraction, social judgment, problem solving, attention, work memory and planning. In 
the Stroop Test, there were statistically significant differences in the comparison 
between the groups on Card B (seconds). On Card C the G0 participants also 
performed the task in less time and with fewer errors, but this difference presented itself 
at a trend level, indicating that the G0 participants presented better inhibitory control 
functioning and cognitive flexibility. In the Rey Complex Figures test, the results in the 
comparison between the groups showed significant statistical differences in the copy 
figure, with superior performance in planning ability, visuospatial ability and creation of 



 
 

strategies for the G0 participants. There were no statistically significant differences in 
the close comparison between the groups on Rey's Verbal Auditory Learning Test 
(RAVLT), Rey Visual Design Learning Test (RVDLT), Verbal Fluency of Letters and 
Semantics Test (FAS), Trail Making Test, and Concentrated Attention Test (D2). 
Conclusion: The main losses found in boys aged 9 to 16 years with ADHD diagnosis 
with the combined presentation are related much more to executive dysfunctions than 
to attentional difficulties. Neuropsychological testing alone is not able to confirm or 
refute the diagnosis of ADHD, indicating that it is not possible to replace the clinical 
diagnosis and cannot therefore be considered as a diagnostic criterion for ADHD. Not 
all neuropsychological instruments used in this study have been able to identify all the 
symptoms of the disorder involving the executive functions. We can say that 
neuropsychological evaluation associated with clinical parameters is an important tool 
to assist in the clarification of differential diagnosis, as well as in the identification of the 
potentialities and cognitive difficulties of patients, and may contribute to substantiate 
therapeutic planning and psychosocial, rehabilitation and development promotion 
interventions. 
 
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Cognition. Neuropsychology. 
Executive functions. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Quando estudamos o desenvolvimento infantil, aprendemos que as crianças 

são mais ativas e impulsivas que os adultos, além de apresentarem dificuldades em 

seguir algumas instruções e de concluir suas tarefas. Essas são características 

próprias das crianças e fazem parte do seu desenvolvimento. Conforme a criança 

vai crescendo, o esperado é que estes comportamentos venham a diminuir. Quando 

estes comportamentos listados acima ocorrem em um nível muito exacerbado do 

que é esperado em crianças da mesma faixa etária, é importante que os pais deem 

atenção a eles. A minimização de alguns comportamentos pode trazer inúmeros 

prejuízos para as crianças, sejam eles acadêmicos, psicológicos ou sociais. Quando 

estas alterações, como a dificuldade de atenção, comportamento hiperativo e a 

dificuldade em inibir os comportamentos, ultrapassam o que é esperado dentro de 

cada faixa etária, trazendo um impacto negativo para o desenvolvimento dessas 

crianças, nós estamos nos referindo a um transtorno do neurodesenvolvimento, 

conhecido como Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (BARKLEY, 

2020, p. 19).  

Segundo Barkley et al. (2008), o Transtorno do Deficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) é um dos transtornos mais estudados em crianças e 

adolescentes em idade escolar, sendo uma das principais fontes de 

encaminhamento para o sistema de saúde, além de ser um dos transtornos 

psiquiátricos de maior interesse dos pesquisadores em avaliação neuropsicológica 

infantil.  

Para Barkley (1997), Nigg (2005) e Mattson, Crocker e Nguyen (2011), a 

disfunção executiva é uma das alterações cognitivas que mais representa as 

crianças com Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade. Barkley (2020, p. 

22) diz que o TDAH vai muito além da dificuldade do indivíduo em sustentar a 

atenção e controlar os seus impulsos. O transtorno envolve também uma alteração 

na capacidade da criança em controlar o seu comportamento, além da dificuldade de 

planejamento, de criação de metas e previsão de consequências futuras, diante dos 

comportamentos disfuncionais apresentados. Além disso, Barkley (2020) diz que o 

transtorno não é causado por falhas educacionais e que os comportamentos 

decorrentes do mesmo não são praticados intencionalmente pelas crianças 
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diagnosticadas. O problema é mundial, com consequências desastrosas quando não 

diagnosticado e tratado adequadamente. 

 

1.1 HISTÓRIA DO TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

 

Durante muito tempo, o quadro clínico de crianças hiperativas, ou 

hipercinéticas (como anteriormente designado), hoje reconhecido como TDAH, foi 

considerado por muitos profissionais como sendo decorrente de falhas dos pais na 

educação de seus filhos ou ainda resultante da sociedade moderna, com excessos 

de estímulos, seja através dos videogames, tempo destinado aos programas de 

televisão e também pela intensidade da rotina diária (BARKLEY, 2020, p. 21). 

A compreensão do TDAH ao longo dos anos passou por diversas 

transformações, assim como o próprio nome do transtorno.  

Em 1902, George Frederick Still, nomeou o transtorno de distúrbio de 

"controle moral", no qual atribuía os comportamentos agressivos e desafiadores 

decorrentes de falhas na volição inibitória. Esta foi a primeira descrição do TDAH, 

sendo os problemas atencionais incluídos nas descrições de Still (TAYLOR; 

SONUGA-BARKE, 2015). 

Nos últimos anos da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma epidemia de 

encefalite na América do Norte. As crianças que foram acometidas por esta 

encefalite começaram a apresentar algumas alterações comportamentais e 

atencionais, muito semelhantes àquelas sintomatologias encontradas no TDAH 

(CALIMAN, 2010). Strauss passou a nomear essas alterações de “lesão cerebral 

mínima”, de modo que o comportamento hiperativo tornou-se parte do quadro da 

"criança com lesão cerebral" (STRAUSS; LEHTINEN, 1947).  

Estudos posteriores acabaram por refutar as hipóteses de Strauss, pois 

analisaram cérebros de pessoas que foram acompanhadas até a sua morte e 

constataram que muitos não possuíam nenhuma lesão cerebral, sendo necessário 

uma mudança do termo, que passou de “lesão cerebral mínima” para “disfunção 

cerebral mínima”, mostrando que existe uma alteração no funcionamento cerebral, 

mas não uma lesão como Strauss havia pensado e que não era legítimo inferir dano 

cerebral baseado apenas nos sintomas hiperativos (TAYLOR; SONUGA-BARKE, 

2015).  
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A partir de 1960, os pesquisadores então passaram a investigar a 

hiperatividade e o termo foi inserido no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - DSM-II (1968). 

Virgínia Douglas (1972), dizia que as alterações atencionais eram mais 

observáveis do que a hiperatividade na prática, a partir da melhora provocada pelo 

uso da medicação estimulante, que atuava melhor para os sintomas de desatenção 

do que para os sintomas de hiperatividade. Diante destas descobertas decorrentes 

da vivência prática de Douglas (1972), o transtorno passou a ser chamado e foi 

incluído no DSM III como DDA (Distúrbio do Deficit de Atenção). Dentro do DSM III, 

o transtorno passou a ser diferenciado por subtipos, com ou sem a hiperatividade, 

mantendo a sintomatologia da desatenção como o sintoma predominante. 

Em 1987, após a revisão do DSM III, a nomenclatura do transtorno sofreu 

mudanças novamente, passando a ser chamado de Distúrbio do Deficit de Atenção 

e Hiperatividade. A mudança foi necessária, devido a algumas críticas de estudiosos 

no assunto sobre a maior ênfase dada aos sintomas de desatenção (SANTOS; 

VASCONCELOS, 2010).  

No DSM-IV (1994), além das diferentes apresentações do transtorno para a 

realização do diagnóstico, era necessária a apresentação dos sintomas em pelo 

menos dois contextos distintos da vida do indivíduo, além de trazerem prejuízos e 

impactos para o seu cotidiano (SANTANA; SIGNOR, 2015).                  

Na revisão do DSM-IV (1994), foram incluídas alterações cognitivas, como o 

deficit de atenção e também prejuízos no autocontrole ou na impulsividade. No 

DSM-IV revisado, os três sintomas passaram a ser incluídos: desatenção, 

hiperatividade e impulsividade, e o transtorno passou a ser conhecido como 

Distúrbio do Deficit de Atenção/Hiperatividade (ADHD) (SANTOS; VASCONCELOS, 

2010). 

Em 2013 surge o DSM-5, sem alterações na lista de sintomas para o TDAH 

(SANTOS; VASCONSELOS, 2010; BENCZIK, 2002; BARKLEY et al., 2008). 
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1.2 A ETIOLOGIA DO TDAH 

   

Não existe na comunidade científica um consenso em relação à etiologia do 

TDAH. A literatura aponta que para o transtorno se manifestar é preciso existir uma 

combinação de variáveis genéticas, biológicas, ambientais e sociais, além de 

alterações persistentes na estrutura e no funcionamento de regiões cerebrais, 

responsáveis pelo controle cognitivo e pelo comportamento (BARKLEY, 2008; 

FACION, 2004). O fator hereditário do transtorno é algo discutível na comunidade 

científica, podendo ser analisado em um terço, até em um quarto dos casos 

(FARAONE; BIEDERMAN, 2000).  

As pesquisas também mostram que alterações na produção de 

neurotransmissores como a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, substâncias 

relacionadas com a atenção, concentração, motivação e interesse também são 

variáveis que estão relacionadas com a etiologia do transtorno (BARKLEY, 2008; 

FACION, 2004).  

Loo e Barkley (2005) realizaram uma revisão sistemática de vários estudos 

que utilizaram o eletroencefalograma para comparar a atividade elétrica de crianças 

com TDAH e crianças sem o diagnóstico. Os pesquisadores avaliaram a atividade 

elétrica dessas crianças em repouso e enquanto executavam alguma atividade 

mental. Os resultados deste estudo mostraram que a atividade elétrica cerebral de 

crianças com TDAH é menor em comparação com as crianças sem o diagnóstico, 

especificamente na área frontal. Os autores concluíram então que o problema não 

está na detecção do estímulo e sim em um funcionamento deficitário do lobo frontal, 

através da não manutenção da atenção ao estímulo.   

Algumas pesquisas tentam justificar a etiologia do transtorno através de 

exames de neuroimagem funcional, mostrando que o volume reduzido de algumas 

regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal, globo pálido, núcleo caudado e 

cerebelo, são responsáveis pelo surgimento do TDAH (TIRAPU-USTÁRROZ; 

MUÑOZ-CÉSPEDES; PELEGRÍN-VALERO, 2002).  

De acordo com Barkley (2020, p. 156), os estudos utilizando neuroimagem 

funcional para avaliar e comparar o funcionamento cerebral de crianças e adultos 



30 
 

com TDAH com o funcionamento de pessoas sem o diagnóstico tem mostrado 

evidências de que existe um funcionamento distinto e que algumas regiões cerebrais 

das pessoas com o diagnóstico são de tamanhos diferentes, além de possuírem um 

nível de ativação também diferente.  

Os exames de neuroimagem funcional têm mostrado que crianças com TDAH 

possuem um volume cerebral de 3 a 10% menor quando comparado com crianças 

sem o diagnóstico. Esta redução do volume cerebral está situada na área frontal do 

córtex, provocando um atraso de dois a três anos no processo de amadurecimento 

cerebral. Essa alteração neurobiológica encontrada no córtex pré-frontal é o que 

embasa a compreensão do TDAH sob o olhar da neuropsicologia, já que esta região 

cerebral é responsável pelo desempenho de todas as funções executivas. Esta 

relação entre o TDAH e as funções executivas ocorre pelo fato de a atenção ser 

uma função cognitiva essencial para o funcionamento das demais (TIRAPU-

USTÁRROZ; MUÑOZ-CÉSPEDES; PELEGRÍN-VALERO, 2002).  

Para Barkley et al. (2008), o TDAH está relacionado a alterações nos 

substratos neuronais, responsáveis pelas funções executivas. Segundo o modelo de 

desatenção do autor supracitado, a desatenção resulta da dificuldade de controle 

inibitório e de controle das interferências. As consequências destas dificuldades dão 

origem a algumas sintomatologias do transtorno como, por exemplo, baixa tolerância 

à espera, necessidade de recompensa imediata, falta de um comportamento 

governado por regras, emissão de respostas rápidas e imprecisas e ausência de 

previsão de consequências.  

Vários pesquisadores como Barkley (1997), Barnett et al. (2001) e Rohde et 

al. (2003), têm mostrado que as alterações no funcionamento do córtex pré-frontal e 

de suas conexões com a rede subcortical, podem originar os sintomas do TDAH. De 

acordo com Seidman et al. (2005), as alterações encontradas no TDAH estão 

relacionadas a disfunções executivas, prejuízos atencionais e alterações no circuito 

de recompensa. Para esses autores, a sintomatologia do TDAH surge devido às 

disfunções desses três sistemas.  

Assim como muitos outros diagnósticos psiquiátricos, o TDAH é um construto 

originado da observação clínica de um agregado de sintomas comportamentais e 

prejuízos funcionais, e que apresenta muita heterogeneidade e uma interface fluida 

com vários outros diagnósticos médicos na infância. Neste contexto, é mais 

recomendável pensar em fatores de risco (genéticos, epigenéticos, perinatais, toxico 
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ambientais etc.) associados ao quadro clínico do TDAH, ao invés de uma etiologia 

de uma patologia específica. O principal consenso atual se refere à convicção de o 

TDAH idiopático corresponder a uma alteração do neurodesenvolvimento. Assim, 

afastadas outras condições médicas, permanece uma forte associação entre 

alterações neurodesenvolvimentais e TDAH, com diferentes modelos teóricos 

buscando esclarecer os processos neuropsicológicos envolvidos (WAGNER; 

ROHDE; TRENTINI, 2016).  

Atualmente o TDAH é reconhecido como um grande problema de saúde 

pública (HINSHAW; ELLISON, 2016), além disso, as crianças com TDAH 

apresentam risco mais elevado de desenvolverem problemas de aprendizagem, 

absenteísmo escolar, dificuldades nos relacionamentos interpessoais além de um 

número maior de consultas médicas ambulatoriais (MAHONE; DENCKLA, 2017). 

A alta despesa com os pacientes diagnosticados com TDAH reforça ainda 

mais a importância de compreender a etiologia do transtorno, o seu desenvolvimento 

e suas consequências, de modo a trabalhar com a identificação precoce, podendo 

assim minimizar os impactos e prejuízos causados pelo transtorno, através de 

tratamentos mais direcionados e eficazes (MAHONE; DENCKLA, 2017). 

 

1.3 O DIAGNÓSTICO DO TDAH 

 

Descrito há mais de 200 anos, o TDAH é considerado um transtorno 

comportamental muito frequente na infância, acometendo aproximadamente 10% 

das crianças americanas de quatro a dezessete anos. As estimativas mundiais são 

menores, cerca de 5% (PASTOR; REUBEN; DURAN; HAWKINS, 2015). De acordo 

com Polanczyk, Lima, Horta, Biederman e Rohde (2007), estas estimativas sofrem 

variação de acordo com os métodos diagnósticos e acesso a cuidados clínicos 

especializados. 

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, normalmente ele surge já 

na primeira infância, trazendo prejuízos escolares e sociais aos pacientes 

diagnosticados (ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA, 2011).  

Os sintomas de hiperatividade tendem a reduzir mais que os atencionais, 

porém esses sintomas podem acompanhar o indivíduo até a vida adulta. Apesar do 

início da sintomatologia ocorrer precocemente, o TDAH pode ser diagnosticado em 
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qualquer momento da vida do indivíduo. Os meninos hiperativos costumam receber 

o diagnóstico durante a infância, ao contrário das meninas predominantemente 

desatentas, que são diagnosticadas mais tardiamente, na adolescência ou na vida 

adulta (BARKLEY et al., 2008). 

De acordo com o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais), o TDAH consiste em um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento 

do indivíduo. O diagnóstico é clínico, sendo assim, na anamnese (entrevista 

diagnóstica) é importante coletar informações provenientes de diversas fontes (relato 

dos pais, exame do estado mental do paciente, história desenvolvimental e familiar, 

informações relatadas por professores, avaliação neuropsicológica, 

psicopedagógica, neurológica ou clínica quando necessário), de modo a obter um 

vasto conhecimento sobre o paciente. 

O DSM-5 divide o TDAH em três subtipos: combinado (50 a 75%); 

predominantemente Hiperativo/Impulsivo até 15%, mais comum em meninos, os 

principais prejuízos são: alterações de comportamento, disfunções executivas, 

prejuízo no convívio familiar e social, no rendimento escolar e predominantemente 

deficit de atenção (20 a 30%). Mais comum em meninas, os principais prejuízos são 

deficit atencional, processamento lento de informações e prejuízo no desempenho 

escolar.  

De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (2002), para 

diagnosticar os subtipos do transtorno, a criança deve preencher no mínimo seis 

critérios de uma ou de outra categoria, os sintomas devem persistir por mais de seis 

meses, devem causar prejuízos funcionais em pelo menos dois contextos distintos e 

devem ter intensidade incompatível com o nível de desenvolvimento esperado para 

a faixa etária da criança, e vários sintomas devem estar presentes antes dos doze 

anos de idade. 

A experiência clínica, assim como recentes pesquisas em genética, 

neuroimagem e neuropsicologia tem contribuído para uma drástica mudança na 

forma de compreender o TDAH. O transtorno pode apresentar-se isoladamente, 

apesar da alta incidência de comorbidades, definida como a ocorrência 

concomitante de dois ou mais transtornos (ROHDE; BENCZIK, 1999). Entre os 

transtornos mais comuns destacam-se o transtorno opositor desafiador, mais 

frequente em meninos e o transtorno da conduta (REED, 2012). 
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1.4 MODELOS NEUROPSICOLÓGICOS DO TDAH 

 

Não faz parte dos critérios diagnósticos para o TDAH o perfil neuropsicológico 

dos pacientes, porém é uma área que vem sendo amplamente estudada por 

diversos pesquisadores (NIGG, 2013). 

Existem vários modelos teóricos que buscam explicar os déficits 

neuropsicológicos e seus impactos no comportamento dos pacientes com TDAH. O 

primeiro modelo estudado foi a teoria da autorregulação de Barkley. Além deste, 

existem o modelo cognitivo energético, aversão à resposta tardia e o modelo de 

múltiplos caminhos (WAGNER; ROHDE; TRENTINI, 2016). 

Os modelos neuropsicológicos são importantes pelo fato de mostrarem que 

diferentes redes neurais estão relacionadas ao transtorno e que nem todos os 

indivíduos com TDAH apresentam os mesmos prejuízos, evidenciando então a 

heterogeneidade fenotípica desta condição, não existindo um perfil neuropsicológico 

único e consistente, capaz de mensurar todas as funções cognitivas alteradas e 

preservadas nos indivíduos diagnosticados (NIGG, 2005). 

 

1.4.1. Modelo da autorregulação de Barkley 

  

O modelo da autorregulação de Barkley é uma teoria das funções do córtex 

pré-frontal, especificamente das funções executivas. É um modelo que estuda as 

relações existentes entre a inibição comportamental, as funções executivas e a 

autorregulação (BARKLEY, 1997). 

A autorregulação ou autocontrole é uma resposta do indivíduo, capaz de 

modificar a probabilidade da ocorrência de uma resposta após um evento. Dentro 

deste modelo, a inibição comportamental inclui alguns processos como a 

capacidade de inibir respostas preponderantes, capacidade de interromper 

respostas automatizadas, atraso na tomada de decisão e capacidade de controle de 

interferência, o desenvolvimento da autorregulação inicia com a inibição de 

respostas preponderantes. O último elemento da inibição comportamental é o 

controle de interferência, onde é esperado que a criança consiga pensar antes de 

tomar decisões (BARKLEY, 1997). 
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De acordo com este modelo da autorregulação, os problemas ocorrem devido 

a um estado de desinibição comportamental, ou seja, da incapacidade do indivíduo 

de inibir respostas, modificar padrões habituais além de fraco controle de 

interferência. Este estado afeta o desenvolvimento de algumas funções cognitivas, 

fazendo com que a criança com TDAH apresente alguns prejuízos na memória de 

trabalho, atraso e mau funcionamento na internalização da fala, imaturidade no 

controle do afeto, na motivação, na ativação e uma reconstituição danificada. Este 

padrão de TDAH seria completado com uma redução na capacidade de controle 

motor e sintaxe, prejuízos importantes que afetam o desenvolvimento de 

comportamentos direcionados para um objetivo, diminuem a capacidade de 

persistência e de controle do comportamento, além de reduzir a ativação emocional, 

ocorrendo então insensibilidade ao feedback de processos e resultados (SERVERA-

BARCELÓ, 2005). 

Todas estas disfunções provocam a realização de tarefas irrelevantes, mal 

organizadas e pouco criativas, além de baixa tolerância à espera, necessidade de 

recompensa imediata, falta de um comportamento governado por regras, emissão 

de respostas rápidas e imprecisas e ausência de previsão de consequências 

(BARKLEY et al., 2008). 
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Figura 1 – As características do TDAH a partir do modelo da autorregulação 

de Barkley 

Fonte: Servera-Barceló (2005) 
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1.5 FUNÇÕES EXECUTIVAS E SUAS ALTERAÇÕES NO TDAH 

 

Segundo Barkley (2020, p.114), os principais prejuízos das crianças com 

TDAH estão relacionados com dificuldades no autocontrole. As crianças com TDAH 

apresentam prejuízos em inibir comportamentos inadequados, além de grande 

dificuldade em prever consequências futuras para os comportamentos atuais 

inadequados. Ainda segundo este autor, a visão que sustenta o TDAH apenas como 

um problema de desatenção e hiperatividade é incompleta, pois ao longo desses 

quarenta anos, muitas características das crianças com TDAH ainda se mostram 

obscuras e sem respostas. 

De acordo com Ardila (2008), as funções executivas são processos 

neurocognitivos complexos que regulam o comportamento humano. São 

representadas por um conjunto de habilidades cognitivas, que permitem ao indivíduo 

interagir e agir no mundo de maneira intencional.  

As funções executivas englobam várias habilidades, entre elas destacam-se a 

percepção de nós mesmos, fala autodirigida, racionalidade, capacidade de análise e 

síntese, planejamento, solução de problemas e criação de metas (BRONOWSKI, 

1977). 

As habilidades executivas começam a surgir no final do primeiro ano de vida e 

seu amadurecimento total leva de 25 a 30 anos para ocorrer (BARKLEY, 2020, p. 

138). Elas são divididas em metacognitivas (funções executivas frias) e 

emocionais/motivacionais (funções executivas quentes). As funções metacognitivas 

estão no córtex pré-frontal dorsolateral e envolvem resolução de problemas; 

memória de trabalho; planejamento e controle atencional. Já as funções 

emocionais/motivacionais estão relacionadas a áreas frontais mediais e órbito-

frontais, responsáveis pela coordenação entre cognição e emoção (ARDILA, 2008). 

O paciente com TDAH exibirá danos em quase todas as funções executivas, 

porém não se sabe quais delas são as mais prejudicadas (ROHDE et al., 2003). 

Apesar da importância das funções executivas e suas disfunções estarem 

associadas ao TDAH, elas não fazem parte dos critérios diagnósticos para o 

transtorno (SONUGA-BARKE; COGHILL, 2014). 
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 1.6 ATENÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES NO TDAH 

 

Em 1890, William James escreveu em seu livro “Princípios de Psicologia” que 

a atenção é quando a mente escolhe um estímulo específico, podendo este estímulo 

ser externo (um objeto) ou interno (um pensamento), inibindo tantos outros.  

Ainda de acordo com o autor, a atenção além de inibir estímulos irrelevantes, 

inibe também comportamentos impulsivos, escolhendo as respostas mais 

adequadas (que variam de acordo com os aspectos desenvolvimentais e cognitivos 

de cada faixa etária) (JAMES, 1890, p.203-234). 

A atenção didaticamente falando, pode ser dividida em atenção sustentada, 

seletiva, e alternada. A atenção sustentada está relacionada com a capacidade do 

indivíduo de manter o foco atencional em uma tarefa longa e demandante até o final 

dela. Já a atenção seletiva refere-se à capacidade do indivíduo de direcionar a 

atenção para um estímulo relevante, conseguindo desta forma inibir todos os demais 

estímulos presentes, porém irrelevantes. A atenção alternada está relacionada com 

a capacidade do indivíduo em mudar o foco atencional inteiramente de um estímulo 

para o outro, sem dividir a atenção e sem prejuízos, ou seja, é a capacidade de 

executar duas tarefas concomitantemente, mas sem dividir a atenção (COUTINHO; 

MATOS; ABREU, 2010). 

O TDAH é caracterizado principalmente como uma dificuldade na sustentação 

da atenção, ou seja, na capacidade do indivíduo em manter-se atento em uma tarefa 

por um período relativamente longo. As crianças com TDAH não conseguem 

permanecer atentas durante uma tarefa por um mesmo período de tempo que uma 

criança sem TDAH, além de desviarem muito mais o foco atencional do que as 

crianças sem TDAH (BARKLEY, 2020, p. 89). 

Outra variável segundo o autor mencionado acima que faz com que as 

crianças com TDAH tenham uma capacidade diminuída de persistir em uma tarefa 

demandante está relacionada com as recompensas. Conforme as crianças vão 

crescendo e amadurecendo, elas acabam escolhendo recompensas maiores, apesar 

de mais distantes. Já as crianças com TDAH preferem uma tarefa que exija delas 

um pequeno esforço mental, porém com uma recompensa imediata, do que se 

dedicar mais para obter uma recompensa maior (BARKLEY, 2020, p. 92). 

Outro aspecto importante decorrente de diversos estudos observacionais, 

Zentall et al. (1985), Fischer et al. (1990) e Abikoff et al. (1996), mostrou que reduzir 
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os estímulos das crianças com TDAH pode tornar a tarefa ainda mais 

desestimulante, dificultando ainda mais a manutenção do foco atencional. Os 

autores concluíram que é necessário tentar tornar a tarefa atraente, aumentando os 

estímulos, de modo que a criança consiga permanecer executando a mesma pelo 

tempo necessário. Além disso, nesses estudos os autores descobriram que quando 

se tratava de gratificações, as crianças respondiam melhor as tarefas quando as 

recompensas eram dadas logo após a conclusão das atividades. 

 

1.7 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

   

A Neuropsicologia é uma área da Psicologia e das Neurociências que estuda 

a relação entre o sistema nervoso central, o funcionamento cognitivo e o 

comportamento. É uma ciência que possibilita avaliar o funcionamento das funções 

cognitivas, através de tarefas e testes psicométricos padronizados (ABAD-MAS et 

al., 2017).  

Nigg (2005) destaca que as crianças com TDAH apresentam prejuízos 

maiores nos testes neuropsicológicos que avaliam o controle da vigilância, da 

atenção, da memória de trabalho e da motivação. Para Seidman et al. (2006), o 

TDAH causa disfunções executivas, prejuízos atencionais e alterações no circuito de 

recompensa. Assim como ocorre com a apresentação clínica, não existe um perfil 

neuropsicológico único em indivíduos com TDAH, o que significa dizer que nem 

todos os pacientes com o diagnóstico irão apresentar os mesmos prejuízos 

cognitivos. (SONUGA-BARKE; COGHILL, 2014).       

No estudo de Amaral e Guerreiro (2001), participaram 20 crianças, com idade 

variando de 7 a 11 anos. Dez crianças foram incluídas no grupo com TDAH (grupo 

estudo) e as outras dez foram incluídas no grupo sem o diagnóstico (grupo controle). 

Todas as crianças do estudo estudavam em escolas públicas, com um QI dentro da 

média ou superior, sem comorbidades psiquiátricas. Foi aplicada uma bateria 

neuropsicológica com os seguintes testes: Wisconsin Card Sorting Test (WCST); 

Teste de Cancelamento (TC); Color Trail Test (CTT); índice da ausência de 

distraibilidade do WISCIII, teste de evocação seriada (reversa para números) e teste 

de desempenho escolar (TDE). O objetivo foi analisar a precisão dos testes 

utilizados, ou seja, se os mesmos eram sensíveis para diagnosticar o TDAH. A única 
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diferença estatisticamente significante entre os grupos foi no teste Wisconsin 

(WCST), no item erros. O grupo estudo apresentou desempenho inferior em todos 

os testes com exceção dos erros não perseverativos no WCST. De acordo com os 

autores, a falta de resultados estatisticamente significantes não anula e nem diminui 

os resultados obtidos. Os pesquisadores justificaram a não significância estatística 

dos resultados do estudo como tendo ocorrido devido ao número pequeno de testes 

utilizados e o tamanho amostral reduzido. 

O estudo de Pitzianti et al. (2016), incluiu 50 voluntários divididos em dois 

grupos: um grupo clínico (27 pacientes com TDAH - 23 meninos e 4 meninas) e um 

grupo controle (23 pacientes saudáveis - 20 meninos e 3 meninas). A idade dos 

participantes variou de 8 a 15 anos, com QI ≥ 85. Foram incluídas no grupo estudo 

apenas crianças com TDAH diagnosticadas de acordo com os critérios diagnósticos 

do DSM-IV. Nenhum participante tinha histórico de doença neurológica ou 

psiquiátrica e nem dificuldade de aprendizagem. Além disso, os participantes 

também não estavam em uso de nenhuma medicação que pudesse afetar o sistema 

nervoso central. O estudo teve como objetivo avaliar a atenção e o funcionamento 

motor de crianças com TDAH do subtipo combinado e crianças sem o diagnóstico, 

de modo a investigar uma possível relação entre deficit atencional e 

comprometimento da motricidade em crianças com TDAH. Todos os participantes 

foram avaliados com uma bateria de testes computadorizada, medindo diferentes 

aspectos da atenção, como estado de alerta, atenção seletiva, atenção alternada e 

sustentada. A avaliação motora forneceu três variáveis principais: movimentos de 

transbordamento (OM), disritmia e velocidade total de atividades. De acordo com os 

autores, os resultados foram limitados por diversas razões, como por exemplo, o 

pequeno tamanho amostral e a inclusão apenas de crianças com TDAH com o 

subtipo combinado, não sendo possível estudar a relação entre os fatores motores e 

o funcionamento atencional de acordo com os outros subtipos clínicos do transtorno. 

A terceira limitação do estudo, de acordo com os autores, foi o número reduzido de 

meninas em ambos os grupos, não sendo possível avaliar o efeito do gênero no 

desempenho motor e atencional. Apesar das limitações, os achados deste estudo 

evidenciaram o comprometimento motor como um indicador da gravidade do 

prejuízo funcional em crianças com TDAH, devido à melhora ou resolução total do 

comprometimento motor após o tratamento com a medicação estimulante 

(metilfenidato). Diante desses resultados, os autores sugerem que é de fundamental 
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importância monitorar a eficácia do tratamento farmacológico com metilfenidato no 

TDAH e sugerem também que os pacientes com TDAH recebam tratamentos 

voltados para o desenvolvimento motor. 

No estudo de Jacobson et al. (2013), os autores tinham como objetivo 

comparar os componentes da velocidade da resposta e a variabilidade da mesma 

entre crianças com TDAH e crianças sem o diagnóstico, através de uma tarefa 

computadorizada de tempo simples de reação. Os autores triaram 197 crianças, 

após as exclusões 94 crianças foram incluídas no estudo e apenas 67 concluíram o 

estudo até o final. O QI destas crianças foi avaliado através do WISC-IV (escore do 

GAI- General Ability Index), todos apresentando escore de 80 ou mais. Em relação 

às comorbidades, o estudo incluiu voluntários que além do TDAH também 

apresentavam o Transtorno de Oposição Desafiante (TOD) e Fobia Específica. Na 

triagem, os pesquisadores também fizeram a avaliação clínica da linguagem dos 

voluntários, sendo excluídos aqueles com qualquer prejuízo. No primeiro dia de 

testagem, os seguintes instrumentos foram utilizados: Bateria de Habilidades 

Cognitivas Woodcock-Johnson (WJ-III), (que é uma medida cronometrada de 

fluência de leitura contextual silenciosa, que requer que a criança leia frases simples 

em silêncio), Teste Cinzento de Leitura Oral, (4ª Edição) e Teste de Eficiência de 

Leitura de Palavras (é uma avaliação da leitura de uma única palavra da criança e 

da decodificação de uma pseudopalavra única, também avalia fluência de palavras 

soladas e fora de contexto, em condições cronometradas). No segundo dia foi 

aplicado o WISC-IV (escore do GAI, que fornece uma medida da capacidade 

intelectual dos voluntários, através dos subtestes “Compreensão verbal” e 

“Raciocínio perceptivo”) e uma tarefa computadorizada de tempo de reação simples 

(avalia atenção e velocidade da resposta). Os resultados do estudo mostraram que 

os escores do GAI foram maiores no grupo de voluntários sem o diagnóstico do que 

no grupo com TDAH. Embora as crianças com TDAH parecessem mais lentas do 

que os controles com base no tempo médio de resposta (MRT), ao examinar a 

velocidade de resposta dentro do componente normal da distribuição de RT, os 

grupos não diferiram. Os voluntários com TDAH também apresentaram maior 

variação e latência de respostas, além de fluência de leitura significativamente mais 

lenta, quando comparados com os voluntários do grupo sem o diagnóstico.  

O estudo de Galarza e Salas (2017) teve como objetivo comparar o controle 

inibitório e a monitorização de voluntários com TDAH com a apresentação 
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combinada e voluntários sem o diagnóstico e analisar a correlação entre os 

instrumentos utilizados na avaliação e as escalas comportamentais de avaliação das 

funções executivas mencionadas (controle inibitório e monitorização). Foram 

incluídos no estudo 68 voluntários, 34 com o diagnóstico de TDAH e 34 com 

desenvolvimento típico. Os instrumentos utilizados no estudo foram as escalas 

comportamentais BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function), 

questionário de avaliação da função executiva (versão para professores, que avalia 

metacognição e regulação comportamental), BIS 11 (Barratt Impulsiveness Scale), 

questionário de auto-relato que avalia a impulsividade cognitiva, impulsividade não 

planejada e impulsividade motora e ADHD Rating Scale - IV (versão para 

professores - questionário baseado nos critérios diagnósticos do DSM-5 para o 

TDAH). As tarefas utilizadas para avaliação das funções executivas avaliadas foram: 

Go/No-Go (tarefa de inibição na qual a resposta deve ser executada ou inibida), 

Simon (tarefa cujo objetivo é inibir uma tendência da resposta) e Stroop (Versão 

Victoria - tarefa de controle inibitório baseada no paradigma de Stroop, porém mais 

curta). Os achados do estudo revelaram que os participantes do grupo com TDAH 

apresentaram desempenho inferior quando comparados com os participantes do 

grupo controle nestas duas funções executivas avaliadas. Os autores também 

encontraram diferenças estatisticamente significativas no desempenho do grupo 

com TDAH em tarefas de inibição de respostas automáticas, diferenças estas 

confirmadas na avaliação do controle inibitório através da escala comportamental do 

BRIEF. Os autores não encontraram diferenças significativas no tempo de reação 

entre os grupos e acreditam que isto se justifica pelo fato do paciente com TDAH 

apresentar respostas rápidas, sem pensar nas consequências de suas ações. Ainda 

segundo os achados do estudo, a correlação entre as tarefas e as escalas 

comportamentais utilizadas apresentou pequena magnitude, sinalizando que a 

avaliação do controle inibitório pode ser feita utilizando diferentes metodologias, 

porém cada metodologia avalia diferentes aspectos de uma mesma função. A 

conclusão dos autores deste estudo é que a avaliação das funções executivas 

(controle inibitório e monitorização) são medidas confiáveis e válidas para o 

diagnóstico do TDAH.  

No estudo de Arai et al. (2016), os pesquisadores examinaram as alterações 

na ativação do córtex pré-frontal em crianças com TDAH e crianças sem o 

diagnóstico, durante a realização de uma tarefa de memória de trabalho espacial da 
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bateria CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery), através 

da avaliação da ativação hemodinâmica do córtex pré-frontal, usando 

espectroscopia e as correlações entre idade e desempenho comportamental e idade 

e atividade hemodinâmica no córtex pré-frontal para cada grupo. Os resultados do 

estudo mostraram que apesar da capacidade da memória de trabalho espacial ter 

melhorado através do desenvolvimento, ou seja, quanto maior a idade, melhor o 

funcionamento desta função cognitiva, crianças com TDAH apresentaram um 

desempenho inferior desta função quando comparadas com o grupo controle. Além 

disso, os achados também mostraram que as crianças com o diagnóstico de TDAH 

apresentaram alterações na maturação do córtex pré-frontal, região que está 

relacionada com a manipulação e manutenção de informações. 

O objetivo do estudo de Metin et al. (2013), foi avaliar o desempenho de 

pacientes com TDAH e pacientes sem o diagnóstico em duas tarefas. Uma tarefa 

simples de tempo de reação (RT) com baixos níveis de exigência executiva (2-CRT) 

e uma tarefa mais exigente com alta carga de controle executivo (CCT). Os autores 

levantaram duas questões de pesquisa, a primeira era se os déficits relacionados ao 

TDAH são causados devido à ineficiência do processamento de informações e a 

segunda era se os déficits são causados devido ao processamento impulsivo de 

informações. Uma terceira questão levantada era se a carga executiva influenciava 

no processamento da informação. Para responder estas perguntas, os autores 

trabalharam com 70 voluntários com TDAH com a apresentação combinada e 50 

voluntários sem o diagnóstico, com idade variando de seis a dezessete anos. Os 

achados do estudo não mostraram evidências de um processamento de informações 

impulsivas nos voluntários com TDAH em nenhuma das tarefas aplicadas, sendo 

que os grupos estudo e controle obtiveram parâmetros comparativos semelhantes, 

mostrando também que os voluntários com o diagnóstico não estavam mais 

dispostos do que o grupo controle a trocar a precisão da tarefa pela velocidade. Os 

autores também encontraram dados consistentes, mostrando que os voluntários 

com TDAH eram menos eficientes no acúmulo de informações. Os grupos 

apresentaram diferenças em relação à taxa de flutuação em ambas as tarefas, ou 

seja, os déficits de eficiência de processamento surgiram tanto nas tarefas com 

pouca ou nenhuma carga executiva quanto naquelas com alta demanda de controle 

inibitório. Outro resultado relevante do estudo é que embora o grupo com TDAH 

tenha tido um tempo menor de não decisão e menos desaceleração deste tempo de 
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não decisão, este prejuízo parece não estar relacionado com a codificação do 

estímulo, podendo ser mais bem explicado por um prejuízo na preparação motora. 

Apesar desse achado, os pesquisadores ressaltaram a necessidade de mais 

pesquisas para explorar melhor este tempo menor de não decisão em pacientes 

com TDAH. Desta forma, este estudo mostrou que o desempenho do tempo de 

reação e de precisão no TDAH está relacionado com um processamento de 

informações ineficiente e não impulsivo, e que o prejuízo no processamento da 

informação independe da carga da função executiva, sendo este achado compatível 

com o perfil cognitivo (fenótipo) do TDAH. 

Diante dos estudos mencionados acima, é possível concluir que na literatura 

ainda há muita heterogeneidade de resultados e de métodos de avaliação. As 

pesquisas trazem uma heterogeneidade muito vasta de instrumentos 

neuropsicológicos utilizados nos diferentes estudos para avaliar esta população. A 

divergência de instrumentos utilizados pode ser explicada pelo fato de ainda não 

existir uma clareza sobre quais funções cognitivas encontram-se mais prejudicadas 

neste transtorno.  

É importante também destacar que diversas variáveis influenciam nos 

resultados das avaliações neuropsicológicas no TDAH, como idade, lateralidade, 

sexo, escolaridade, subtipo do TDAH, gravidade do transtorno, comorbidades 

associadas, uso de medicação, treinamento cognitivo, terapias comportamentais e 

nível socioeconômico.  

          

1.7.1 Justificativa do estudo 

                     

Em relação ao Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade, os estudos 

mostraram uma dificuldade em traçar um perfil neuropsicológico em relação ao 

funcionamento executivo dos pacientes, pelo fato das características e dos déficits 

diferirem em cada apresentação do transtorno, além das diferentes manifestações 

deste quadro psiquiátrico nas diferentes fases do ciclo vital e nos diferentes gêneros.  

De acordo com Drechsler et al. (2005), os estudos sugerem que as 

apresentações do TDAH podem variar numa mesma criança ou adolescente ao 

longo do tempo, assim como as alterações das funções cognitivas também podem 

sofrer mudanças em diferentes faixas etárias.  
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Outro dado levantado pelos estudos realizados é que o número reduzido de 

casos com a apresentação predominantemente hiperativo/impulsivo deve ser 

ponderado, pois pacientes com esta apresentação do transtorno tendem a 

apresentar menor comprometimento na avaliação neuropsicológica, quando 

comparados com pacientes com a apresentação do transtorno predominantemente 

desatento ou combinado (CHHABILDAS; PENNINGTON; WILLCUTT, 2001).  

Além disso, as pesquisas trazem uma heterogeneidade muito vasta de 

instrumentos neuropsicológicos utilizados para avaliar esta população do estudo. 

Esta divergência de instrumentos utilizados pode ser explicada levando em 

consideração o fato de ainda não existir uma clareza na literatura sobre quais 

funções cognitivas encontram-se mais prejudicadas neste transtorno. É importante 

também destacar que muitos estudos divergiram em relação às variáveis externas 

de sua amostra, como o nível socioeconômico, comorbidades associadas, faixa 

etária da amostra, entre outras, que podem interferir na testagem neuropsicológica. 

A elevada prevalência de transtornos comórbidos, constitui uma outra 

dificuldade no estudo do TDAH. As comorbidades dificultam a constituição dos 

grupos, uma vez que requerem um rigoroso diagnóstico diferencial. 

A relevância do tema justifica-se pelo impacto deste transtorno no 

desenvolvimento cognitivo, comportamental e social das crianças, além das críticas 

relacionadas à metodologia dos estudos publicados sobre o assunto, que 

trabalharam com amostras muito heterogêneas, o que foi um fator impeditivo para a 

comparação do transtorno entre os gêneros sexuais e entre as apresentações do 

mesmo. 

De acordo com Seidman et al. (2006), algumas dificuldades encontradas são 

decorrentes da menor prevalência do TDAH no sexo feminino, devido a uma menor 

representatividade das amostras, que na maior parte das vezes são constituídas 

apenas por meninos. Um problema decorrente da composição dessas amostras é o 

fato do sexo feminino estar sendo subdiagnosticado, devido à relevância atribuída 

aos sintomas de hiperatividade e impulsividade (STALLER; FARAONE, 2006). Desta 

forma, os estudos apontam como necessário o aprofundamento das especificidades 

relacionadas às apresentações do transtorno e aos gêneros. Sendo assim, é de 

fundamental importância o cuidado e o controle com as questões metodológicas, 

principalmente nos critérios de constituição amostral, como o gênero sexual, a 
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classificação da apresentação do TDAH, a faixa etária, entre outros aspectos que 

interferem na consistência dos resultados dos estudos existentes. 

Diante de todo o exposto acima, é necessária a realização de novos estudos, 

que levem em consideração todas estas características metodológicas citadas ao 

longo da justificativa, para a constituição da amostra deste trabalho. Há uma 

carência de estudos que trabalhem com a comparação da manifestação do 

transtorno em suas diferentes apresentações e entre os gêneros sexuais. De modo 

a obter uma amostra mais homogênea, um dos critérios de inclusão para este 

estudo, foi trabalhar apenas com indivíduos do sexo masculino, diagnosticados com 

TDAH com a apresentação combinada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar, comparativamente, a ocorrência de alterações de funções 

executivas, através de avaliação neuropsicológica com testes e 

instrumentos de avaliação psicométrica de uso corrente na prática 

neuropsicológica brasileira, em crianças com e sem diagnóstico clínico 

atual de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade. 

     

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas das crianças do estudo, 

identificando e analisando eventuais discrepâncias em sua distribuição 

quando comparadas crianças com e sem TDAH;  

  Descrever comparativamente os resultados da avaliação 

neuropsicológica, para cada instrumento de testagem utilizado;  

 Analisar a ocorrência de diferenças estatísticas nos resultados das 

testagens e construir um quadro sumário com os principais resultados 

obtidos na avaliação neuropsicológica;  

  Para o grupo de crianças com TDAH, analisar a associação entre a 

presença de sintomas requeridos para o diagnóstico da mesma e 

resultados da testagem neuropsicológica, sumarizando-os. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, com rastreamento prévio 

para controle de critérios de inclusão, com definição dos grupos comparativos, com 

controle de equivalência e pareamento dos grupos, em relação à distribuição de 

variáveis de interesse do estudo e confundidoras, como por exemplo, faixa etária, 

idade mínima e máxima, sexo, nível de escolaridade/alfabetização, e lateralidade. O 

estudo foi realizado com uma amostra total de 58 crianças oriundas da comunidade, 

que atenderam voluntariamente ao convite público para participação na pesquisa, e 

que foram distribuídas, após rastreamento inicial e avaliação psiquiátrica 

independente por psiquiatra especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência e 

treinamento em pesquisa, com uso de entrevista diagnóstica semiestruturada, 

KSADS (com requisitos diagnósticos compatíveis com os critérios do DSM-IV) em 

dois grupos iguais de 29 crianças cada, com diagnóstico (G1) e sem diagnóstico 

(G0) de TDAH. Sendo assim, os dois grupos foram formados por crianças do sexo 

masculino, entre 9 e 16 anos de idade, com desenvolvimento típico, sem diagnóstico 

psiquiátrico (exceto TDAH do subtipo combinado, para o grupo TDAH). 

 

3.2 REVISÃO E APROVAÇÃO POR COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

        

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em sua 466ª Reunião 

Ordinária realizada em 19/03/2018, processo HCRP n° 11465/2017 (Anexo B). 

 

3.3 CONTEXTO DA ESCOLHA DO TEMA DO ESTUDO 

 

A escolha do tema surgiu diante das vivências clínicas da autora, no exercício 

profissional como psicóloga, acompanhando crianças em consultório, e em função 
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deste trabalho, observando e interagindo com profissionais da educação em escolas 

da cidade de Ribeirão Preto. 

As demandas escolares advindas dos coordenadores pedagógicos e dos 

professores se repetiram em diversas visitas escolares, o que despertou o desejo de 

investigar mais sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, um 

diagnóstico bastante citado no ambiente escolar, banalizado na atualidade e 

carregado de estereótipos. 

Apesar de ser um transtorno bastante diagnosticado nos dias de hoje, há uma 

carência de informações dentro do contexto escolar. Existe uma necessidade e 

urgência de capacitação dos profissionais da área educacional, considerando que o 

ambiente escolar é um dos primeiros contextos de apresentação dos sintomas. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS, RECRUTAMENTO E COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

           

A coleta de dados foi realizada na cidade de Ribeirão Preto, com duração de 

um ano, tendo o seu início em 24 de Agosto de 2018 e término em 15 de Agosto de 

2019. A coleta de dados ocorreu em três sessões. A primeira sessão objetivou a 

caracterização sociodemográfica da amostra, através da entrevista materna e 

avaliação diagnóstica. A segunda e a terceira sessão foram destinadas para a 

aplicação de uma bateria extensa de testagem neuropsicológica. 

A etapa de coleta de dados foi iniciada somente após a aprovação do 

presente projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP). 

A pesquisadora inicialmente investigou junto à equipe do Serviço de 

Psiquiatria da Infância e Adolescência e dos demais serviços do hospital, quanto à 

disponibilidade de realizar o estudo com os pacientes em seguimento no serviço. 

Considerando o critério exigido de que os participantes com TDAH não deveriam 

apresentar comorbidades, todos os pacientes atendidos pelo ambulatório de 

psiquiatria da infância e adolescência não puderam participar do estudo, pelo fato de 

possuírem transtornos comórbidos associados ao TDAH.  

Portanto, os sujeitos do presente estudo foram recrutados da comunidade, 

com a realização de convite público, por meios de comunicação e redes sociais 
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(Jornal da EPTV, Jornal USP, Assessoria de Comunicação do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Revide, CBN, Facebook e contato com 

algumas Escolas das Redes Municipal e Estadual de Ribeirão Preto). Em relação às 

escolas, a pesquisadora visitou várias delas, tendo obtido apoio apenas de algumas. 

Para sensibilizar os coordenadores, os professores e os familiares sobre a 

importância do tema e da pesquisa, foram realizadas palestras nas escolas sobre o 

tema (TDAH) e na sequência era realizado o convite para a participação na pesquisa 

e recrutamento dos familiares interessados. 

Além de todos esses meios de comunicação utilizados, foi realizada também 

panfletagem do convite da pesquisa próximo de escolas particulares, nos horários 

de entrada e saída dos alunos. 

Outro meio de divulgação importante e com retorno muito favorável, foi 

através dos familiares que estavam incluídos na pesquisa. A pesquisadora solicitou 

a ajuda dos mesmos para divulgarem a pesquisa em seus grupos de família, em 

grupos de mães e para os vizinhos. 

Estes participantes recrutados através de convite público, não estavam 

vinculados a nenhum ambulatório do Hospital das Clínicas, sendo assim, todas as 

informações que se fizeram necessárias sobre os mesmos foram obtidas na 

Entrevista psiquiátrica K-SADS-PL e na Entrevista Materna (instrumento 

semiestruturado para anamnese, oriundo de estudos anteriores do grupo de 

pesquisa do Prof. Dr. Erikson Furtado).  

Este cuidado em relação à constituição da amostra foi justamente para tentar 

minimizar os erros, as interferências e os vieses, favorecendo assim uma 

generalização dos resultados encontrados. 

O contato com os responsáveis foi realizado pela pesquisadora por meio de 

ligação telefônica, realizando-se o convite para a participação das crianças na 

pesquisa, com uma sucinta explicação de seus principais objetivos e procedimentos.  

No contato telefônico com os familiares dos participantes foi realizada uma 

triagem inicial, com perguntas norteadoras, tendo como objetivo avaliar se o 

participante preencheria os critérios de inclusão exigidos. Nesse primeiro contato, os 

responsáveis contavam para a pesquisadora como era o comportamento da criança 

ou do adolescente em casa, na escola, se já realizava algum tratamento e/ou 

acompanhamento médico, se estava alfabetizado (conseguindo ler e escrever) se 

era muito ansioso, se desafiava figuras de autoridade, entre outras perguntas que 
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emergiam no decorrer da conversa e que pudessem servir para investigar 

transtornos comórbidos ou qualquer outro sintoma. É importante destacar que 

muitas vezes os familiares omitiam dados neste contato telefônico inicial, por receio 

de serem excluídos do estudo. A necessidade e a dificuldade de acesso ao 

profissional do Sistema Único de Saúde foram falas compartilhadas pelas famílias 

que nos procuraram para a participação no estudo. 

O contato telefônico inicial funcionou como um rastreio, de modo a tentar 

minimizar os agendamentos desnecessários que levariam à exclusão do voluntário. 

As perguntas norteadoras foram: escolaridade materna; idade da criança; se estava 

ou não alfabetizada (se sabia ler e escrever); se fazia uso de algum medicamento; 

se fazia tratamento para alguma doença; dificuldade escolar; desempenho 

acadêmico; agressividade; relacionamento interpessoal; padrão de sono e 

lateralidade da criança. Esta triagem inicial foi essencial para otimizar a primeira 

etapa da pesquisa, constituída pela entrevista diagnóstica com o psiquiatra da 

infância e da adolescência, colaborador da pesquisa. Mesmo com esta triagem 

telefônica, no momento da entrevista com o psiquiatra muitos voluntários foram 

excluídos por terem omitido algumas informações, não preenchendo todos os 

critérios de inclusão exigidos. 

No dia agendado para a realização da entrevista diagnóstica, a criança e o 

seu responsável eram encaminhados a uma sala reservada, um dos consultórios do 

Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do HCFMRP-USP, nas 

dependências do Prédio da Saúde Mental, onde o médico psiquiatra da infância e da 

adolescência, colaborador da pesquisa, explicava de forma mais detalhada os 

objetivos do estudo e apresentava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), o 

qual era assinado pelo familiar responsável pela criança.  

Na entrevista diagnóstica os responsáveis davam o aceite ou não para o 

prosseguimento na pesquisa. Mediante aceitação dos responsáveis, eram 

agendados dia e horário para a aplicação da bateria de testes, que ocorreu em dois 

dias distintos, com um intervalo mínimo entre elas de uma semana. 

Em relação aos participantes que compuseram o grupo com o diagnóstico de 

TDAH do subtipo combinado, aqueles que estavam em regime de tratamento com 

emprego de medicação estimulante foram orientados a suspender temporariamente 
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o uso da medicação durante a Avaliação Neuropsicológica. A suspensão da 

medicação ocorreu diante da autorização do médico que estava acompanhando o 

participante 

As sessões de testagem foram realizadas nas dependências do prédio da 

Saúde Mental. A sala de testagem foi a mesma para todos os participantes. A 

pesquisadora escolheu uma sala com o mínimo de distratores externos, tentando 

manter o ambiente de testagem o mais neutro possível, de modo a não interferir 

negativamente na testagem. A sala era composta apenas por uma mesa, várias 

cadeiras e pelo aparelho de ar-condicionado. Ficava no final do corredor, com vista 

da janela para os fundos do estacionamento, porém as cortinas ficavam sempre 

fechadas, contribuindo para a não distração do participante. As avaliações foram 

agendadas em horários sem outra atividade clínica do serviço ou movimentação de 

pessoas, no intuito de colaborar para a manutenção do silêncio e de boas condições 

de aplicação da testagem. 

No período de um ano de realização da coleta de dados, foram triados 130 

voluntários, sendo que 40 foram excluídos no contato telefônico, restando então 90 

voluntários que passaram pela avaliação psiquiátrica. Após a avaliação psiquiátrica, 

29 voluntários foram excluídos. Desta forma, 61 voluntários foram incluídos no 

estudo. Dos 61 incluídos, houve 01 exclusão (G1- por apresentar QI < 85), 01 

desistência (G1) e 01 desistência (G0), sendo a amostra total final de 58 voluntários, 

29 pertencentes ao grupo controle (G0) e 29 pertencentes ao grupo estudo (G1). As 

razões das exclusões, nas diferentes etapas do processo estão descritas na Figura 

1. 

A data e hora das sessões para coleta de dados foi estabelecida de acordo 

com a disponibilidade dos responsáveis pelas crianças. 

Grupo TDAH (G1): O grupo foi inicialmente composto por 30 voluntários 

diagnosticados com TDAH com a apresentação combinada, após a avaliação 

diagnóstica pelo psiquiatra da infância e da adolescência, colaborador da pesquisa. 

Destes 30 voluntários, apenas 6 possuíam anteriormente o diagnóstico de TDAH. 

Mesmo com o diagnóstico prévio, esses voluntários também passaram pela 

entrevista com o psiquiatra, primeira etapa da pesquisa, para a confirmação ou a 

exclusão do diagnóstico. Uma vez verificado o diagnóstico de TDAH, tipo 

combinado, aplicavam-se os critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos. Desses 30 pacientes que passaram pela entrevista diagnóstica, um 
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deles desistiu das duas etapas subsequentes, não atendendo aos telefonemas e 

outro foi excluído por ter apresentado um QI inferior ao que foi adotado nos critérios 

de inclusão. 

Após a etapa inicial de verificação do diagnóstico, foi feito um segundo 

contato telefônico para agendamento das duas outras etapas para a coleta de 

dados, para a realização da avaliação neuropsicológica, realizadas no prédio da 

Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de acordo com a 

disponibilidade do participante. 

Grupo sem TDAH (G0): O grupo controle foi composto por 30 voluntários 

sem o diagnóstico de TDAH e sem outros transtornos psiquiátricos. A exclusão de 

qualquer diagnóstico também foi realizada na primeira entrevista diagnóstica com o 

médico psiquiatra da Infância e da Adolescência colaborador da pesquisa. Uma vez 

identificados os possíveis controles, os procedimentos adotados foram os mesmos 

realizados no grupo composto por voluntários com TDAH. Neste grupo composto por 

pacientes sem o diagnóstico de TDAH todos os 30 voluntários que foram incluídos 

na entrevista diagnóstica concluíram as outras duas etapas de testagem, com a 

avaliação neuropsicológica, porém também ocorreu a desistência de um 

participante. 

Portanto, os dois grupos, G1 e G0, ficaram, ao final, com um número igual de 

sujeitos participantes, com 29 indivíduos cada. 

 

3.4.1 Critérios de inclusão grupo TDAH 

 

 Ter habilidades escolares condizentes com o ciclo básico: leitura, 

escrita e cálculo;  

 Ser do sexo masculino; 

 Confirmação do diagnóstico de TDAH com a apresentação combinada, 

de acordo com o DSM- IV; 

 Não possuir comorbidades psiquiátricas; 

 Quociente de Inteligência (QI) superior a 85; 

 Lateralidade (destro); 

 Grau de escolaridade dos responsáveis (primeiro ciclo do ensino 

básico - Ensino Fundamental Completo); 
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 Crianças com idade a partir de 9 anos e inferior a 16 anos. 

 

3.4.2 Critérios de inclusão grupo controle 

 

 Ter habilidades escolares condizentes com o ciclo básico: leitura, 

escrita e cálculo;  

 Ser do sexo masculino; 

 Não ter diagnóstico de TDAH ou outros transtornos psiquiátricos; 

 Lateralidade (destro); 

 Quociente de Inteligência (QI) superior a 85; 

 Grau de escolaridade dos responsáveis (primeiro ciclo do ensino 

básico - Ensino Fundamental Completo); 

 Crianças com idade a partir de 9 anos e inferior a 16 anos. 

 

3.4.3 Critérios de exclusão grupo TDAH 

 

 Crianças com idade inferior a 9 anos e superior a 16 anos; 

 Crianças que se mostraram incapazes por alguma deficiência, em 

compreender as instruções dos testes, bem como respondê-los de 

forma verbal e gráfica; 

 Presença de Comorbidades Psiquiátricas; 

 Não ser do sexo masculino; 

 Quociente de Inteligência menor que 85. 

 

3.4.4 Critérios de exclusão grupo controle 

 

 Crianças com idade inferior a 9 anos e superior a 16 anos; 

 Crianças que se mostraram incapazes por alguma deficiência, em 

compreender as instruções dos testes, bem como respondê-los de 

forma verbal e gráfica; 

 Presença de comorbidades psiquiátricas; 

 Não ser do sexo masculino; 
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 Quociente de Inteligência menor que 85. 

 

Figura 2 - Fluxograma da constituição amostral 
 

Fonte: do autor 
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3.5 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

Todos os instrumentos utilizados nesta pesquisa estão padronizados e 

validados, porém nem todos eles apresentam padronização específica para a 

população brasileira.  O Conselho Federal de Psicologia, através da Resolução CFP 

nº. 002/2003 Art.16, permite a utilização de testes não padronizados para a 

população brasileira no contexto de pesquisa. 

Como citado nos critérios de inclusão de ambos os grupos, todos os 

voluntários do estudo apresentaram um Quociente Intelectual (QI) superior a 85.  

Os pacientes incluídos na amostra foram submetidos a uma testagem 

neuropsicológica, com o objetivo de avaliar os aspectos cognitivos e a relação entre 

estes aspectos e o funcionamento cerebral. 

Os instrumentos de avaliação neuropsicológica que foram selecionados para 

esta pesquisa, atenderam o objetivo de avaliar o mais amplo painel de funções 

cognitivas, em especial, funções executivas.  

Nesta pesquisa buscamos utilizar, prioritariamente, instrumentos adaptados e 

normatizados para o Brasil, mas, para atender o objetivo de avaliar um amplo painel 

de funções cognitivas, foi necessária a utilização de instrumentos que são usados 

internacionalmente, e estão presentes em muitas publicações científicas, mas que 

ainda não passaram por normatização e adaptação para a população brasileira. 

Os instrumentos que compuseram a avaliação neuropsicológica foram o 

Teste de Trilhas (A e B); Teste D2, Teste da Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey 

(RAVLT, do inglês “Rey Auditory Verbal Learning Test”), Teste de Aprendizado 

Visual de Desenhos de Rey (RVDLT, do inglês, “Rey Visual Design Learning Test”), 

Teste de fluência verbal semântica (animais), Teste de fluência verbal fonêmica 

(FAS), escala de inteligência Wechsler para crianças – IV (WISC – IV, do inglês 

“Wechsler Intelligence Scale for Children – Fouth Edition”), Figuras Complexas de 

Rey e Stroop Test. 

A sequência dos testes e tarefas aplicadas foram organizados de maneira a 

intercalar instrumentos verbais e de execução, evitando assim a fadiga e o 

desinteresse do voluntário, além de levar em consideração os instrumentos que 

exigiam tempos de pausa. 
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Primeiro dia de Testagem: 

1°) RAVLT; (A1 à A6); 

2°) Figuras Complexas de Rey (cópia); 

3º) FAS; 

4º) Figuras Complexas de Rey (memória 3’); 

5°) Animais; 

6°) Stroop Test; 

7°) WISC-IV (até o 7° Subteste).  

 

Segundo dia de Testagem: 

1°) RVDLT; 

2°) Teste de Trilhas; 

3°) Teste D2; 

4°) Continuação WISC- IV. 

 

O tempo estimado para a aplicação da bateria de testagem neuropsicológica 

foi de aproximadamente quatro horas por paciente. Essas 4 horas foram divididas 

em dois dias, ou seja, os pacientes foram convidados a comparecerem para a 

testagem em dois dias distintos, por duas horas, com intervalo de 15 minutos em 

cada sessão. 

Esta estimativa de tempo aproximado, assim como os 15 minutos de intervalo 

em cada dia de aplicação, foi baseada na experiência da pesquisadora, durante uma 

testagem piloto, em 5 pacientes do ambulatório de psiquiatria, os quais já tinham 

indicação de avaliação. Desta forma, foi possível identificar a duração de tempo de 

duas horas, assim como o intervalo de 15 minutos, necessários para a realização da 

bateria de testagem (no intervalo, a pesquisadora sugeriu aos participantes que 

fossem ao toalete e ofereceu água e guloseimas). Esta divisão do tempo foi viável 

para manter o paciente atento e colaborativo durante a testagem, evitando assim a 

fadiga excessiva, o que poderia interferir negativamente nos resultados da testagem.  

A seguir, estão descritos os testes utilizados, os quais podem ser vistos no 

Quadro I, que sumariza as informações. 
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Quadro 1 - Nomes e descrição dos testes psicométricos que compuseram a bateria 
selecionada 

Testes 
Psicométricos e 

Tarefas 
Descrição 

WISC-IV 

O WISC-IV tem como objetivo avaliar o potencial intelectual, o 
desempenho cognitivo e os processos de resolução de problemas em 
crianças e adolescentes. Na versão do WISC-IV são encontrados 10 
subtestes principais (para pontuação composta e que fornecem as 
pontuações do QI Total) e 5 suplementares (amplia o leque de 
habilidades cognitivas avaliadas, oferecendo informações adicionais). 

RAVLT 

É um teste sensível para detectar déficits de memória episódica 
verbal, além de avaliar a capacidade de evocação imediata, a 
aprendizagem, a susceptibilidade à interferência cognitiva e a memória 
episódica de reconhecimento. 

RVDLT 

A proposta deste teste é avaliar aprendizagem não verbal e memória. 
O RVDLT é breve, facilmente administrado para mensurar a extensão 
da memória imediata, novas aprendizagens e memória de 
reconhecimento. 

D2 O teste D2 é um teste de Atenção Concentrada Visual. 

FIGURAS 
COMPLEXAS DE 

REY 

As Figuras Complexas de Rey objetivam avaliar as funções 
neuropsicológicas de percepção visual e memória imediata. Seu 
objetivo é verificar o modo como o sujeito apreende os dados 
perceptivos que lhe são apresentados e, o que foi conservado 
espontaneamente pela memória. 

FAS 
 

Tem como objetivo avaliar o monitoramento de regras e inibição de 
respostas inadequadas por meio de fluência verbal de letras em tarefa 
com maior exigência das funções executivas através de fluência verbal 
semântica. 

STROOP TEST 

É reconhecidamente uma medida da atenção seletiva e da 
flexibilidade mental cognitiva, medindo a habilidade de mudar e inibir 
uma resposta em detrimento de outra. Este teste tem a fluência da 
leitura como interferência da velocidade de processamento da 
informação. 

TESTE DE 
TRILHAS- A/B 

Tem como propósito mensurar a atenção, o escaneamento visual e a 
função executiva. O Trail Making Test originalmente faz parte da 
Bateria Halstead e tem sido empregado para avaliar a atenção (Parte 
A) e a flexibilidade mental e a capacidade de alternar entre categorias 
cognitivas (Parte B). 

Fonte: do autor 
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3.5.1 Teste de atenção D2 

 

O teste D2 é um teste de Atenção Concentrada Visual, inicialmente elaborado 

com o objetivo de avaliar a aptidão para dirigir. Foi criado na Alemanha, por 

Brickenkamp, na década de sessenta. É um teste que avalia de maneira detalhada a 

atenção concentrada e a capacidade de concentração do indivíduo, através da 

análise da flutuação da atenção. O teste possibilita avaliar separadamente a rapidez, 

a exatidão, a qualidade da atenção e a flutuação no desempenho, que podem 

indicar distúrbios na atenção e na qualidade do trabalho (BRICKENKAMP, 2000). 

O erro tipo 1 do teste é composto pelos sinais que foram omitidos pelo 

paciente. O erro tipo 2 são erros de troca ou seja, letras que foram riscadas 

erroneamente. O total de erros cometidos no teste é dado através da soma dos 

erros das 14 linhas. O resultado bruto (RB) mostra a rapidez de desempenho, o 

resultado líquido (RL) mostra o desempenho total do paciente e a amplitude de 

oscilação (AO) avalia a variação no ritmo de trabalho e a capacidade de 

concentração do paciente (BRICKENKAMP, 2000). 

O instrumento é composto por uma folha de aplicação, que contém os 

estímulos que deverão ser assinalados pelo paciente (todas as letras “d” que 

estiverem com dois traços, sendo que estes podem estar acima da letra, abaixo dela 

ou com um traço acima e outro abaixo da mesma). Após a orientação e a explicação 

do teste, o paciente deve preencher o item de treino, de modo a certificar-se de que 

entendeu a tarefa proposta. Somente após esta certificação, é que o teste deverá 

ser iniciado. O teste é composto por 14 linhas horizontais, cada uma das quais com 

47 sinais. O paciente deverá marcar três sinais determinados (sempre a letra “d” 

acompanhada de dois traços), na sequência de sinais misturados. 

 

3.5.2 Figuras Complexas de Rey 

 

As Figuras Complexas de Rey foram idealizadas por André Rey (1942), para 

auxiliar no “diagnóstico diferencial entre a deficiência mental e o déficit adquirido em 

decorrência de traumatismo craniano cerebral”. Ele foi desenvolvido na França por 

Osterrieth em 1945. O objetivo do teste é avaliar as funções neuropsicológicas de 
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percepção visual e memória imediata, em suas duas fases (cópia e reprodução de 

memória). O instrumento propõe-se a verificar o modo como o paciente apreende os 

dados perceptivos que lhe são apresentados e o que ficou mantido 

espontaneamente na memória. A validação brasileira do teste foi realizada em 

amostras de populações do Rio Grande do Sul e de São Paulo, com participantes do 

sexo masculino e feminino, com idades entre 4 e 88 anos. O teste possui duas 

versões: a figura A para ser aplicada a partir de 5 anos e, a figura B para ser 

aplicada em crianças com idade a partir dos 7 anos (OLIVEIRA; RIGONI; REY, 

2014). 

A figura A é apresentada horizontalmente ao sujeito e, em seguida apresenta-

se ao mesmo uma folha sulfite em branco. Terminada a produção, retira-se a cópia e 

a figura estímulo e, após 3 minutos é solicitado ao paciente que ele reproduza de 

memória a figura copiada. Para a cópia da Figura B, apresenta-se à criança a figura 

horizontalmente, e pede-se que a copie a lápis. Terminada a produção, retira-se a 

cópia e a figura estímulo e, após 3 minutos, ela é convidada a desenhar de memória 

o que se lembrar da figura que copiou anteriormente, em outra folha. 

 

3.5.3 Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey 

 

A versão original do RAVLT foi desenvolvida em 1900, por Edouard 

Claparede, psicólogo suiço. Essa versão era constituída por apenas uma lista de 

palavras. André Rey, psicólogo suiço, modificou o teste acrescentando cinco 

tentativas de recordação da lista de palavras, seguidas por uma etapa de 

reconhecimento. O RAVLT é um dos testes mais antigos em utilização, apesar de ter 

sofrido modificações ao longo do tempo. É um teste sensível para detectar prejuízos 

na memória episódica verbal, além de ser útil para diferenciar o diagnóstico dos 

distúrbios de memória. Este teste também avalia a capacidade de evocação 

imediata, a aprendizagem, susceptibilidade à interferência cognitiva e memória 

episódica de reconhecimento (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). 

No Brasil, há quatro estudos utilizando este teste em diferentes idades, os 

estudos de Malloy-Diniz e Cruz (2000), Oliveira e Charchat-Fichman (2008), Teruya, 

Ortiz e Minett (2009) e Malloy-Diniz et al. (2007). 

O teste é composto por uma lista de 15 palavras. Cada palavra deve ser lida 
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de forma pausada para o paciente. Após o término da leitura das 15 palavras o 

paciente deve tentar se recordar das palavras que compõem a lista, repetindo-as 

para o examinador, não necessariamente na mesma ordem em que elas foram lidas. 

Esta mesma lista é lida pelo examinador cinco vezes consecutivas, a ordem de 

apresentação das palavras é a mesma nas cinco tentativas. Após a repetição da 

leitura da lista por cinco vezes (lista A), é apresentada ao paciente uma lista de 

interferência de 15 palavras (lista B), a qual será lida apenas uma vez, seguida da 

recordação livre da mesma. Quando o paciente terminar de repetir as palavras da 

lista B pede-se a ele que tente se recordar das palavras da lista A, que foram lidas 

por cinco vezes. Após um intervalo de 30 minutos, pede-se ao paciente que repita as 

palavras da lista A. Por fim, o examinador deverá ler para o paciente uma lista de 

palavras, constituída por palavras presentes na lista A, palavras presentes na lista B 

e palavras que não fazem parte de nenhuma das listas. A tarefa do paciente é falar 

sim apenas para as palavras que fazem parte da lista A (lida cinco vezes). 

 

3.5.4 Teste de fluência fonêmica e semântica 

 

Em tarefas de fluência semântica, o paciente deve produzir dentro de um 

intervalo de tempo limitado (60 segundos), o máximo de palavras possível que 

pertencem a uma determinada categoria semântica. Em tarefas de fluência 

fonêmica, as palavras a serem produzidas devem começar com uma determinada 

letra. A primeira versão do teste de fluência verbal foi proposta por Benton e a forma 

mais usual é FAS. Em relação ao teste de fluência semântica, a categoria “animais” 

é a mais utilizada (CHARCHAT-FICHMAN; OLIVEIRA; SILVA, 2011). 

Para a aplicação do FAS, solicita-se ao paciente que ele fale o maior número 

de palavras possíveis que ele conseguir lembrar que comecem com a letra F, em 

seguida com a letra A e por fim com a letra S, o mais rápido que puder. Conta-se um 

tempo de 1 minuto para cada letra. Durante a explicação da tarefa, orientamos o 

paciente que existem duas regras, sendo que a primeira é que ele não poderá falar 

nomes próprios (explicamos o que são nomes próprios e damos exemplos) e a 

segunda regra é que ele também não poderá falar palavras derivadas (explicamos o 

que são palavras derivadas com exemplos). 

Para a aplicação do teste animais, pede-se ao indivíduo que fale nomes de 
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animais (pode ser qualquer animal - aquático; terrestre etc.) o mais rápido que 

puder, e conta-se o tempo de 1 minuto. 

No Brasil, o teste FAS apresenta normas para a população de idosos 

(MACHADO et al., 2009). Já o teste animais, apresenta normas para crianças 

(MALLOY-DINIZ et al., 2007) e para adultos (BRUCKI et al., 1997). 

Não existe uma padronização do teste FAS para a população deste estudo, 

mas o mesmo foi incluído, por ser um instrumento muito utilizado para avaliar 

fluência fonêmica, além de apresentar sensibilidade comprovada, sendo utilizado 

amplamente internacionalmente e nacionalmente. 

 

3.5.5 Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC-IV) 

 

O WISC-IV tem como objetivo avaliar o potencial intelectual, o desempenho 

cognitivo e os processos de resolução de problemas em crianças e adolescentes. É 

um instrumento reconhecido internacionalmente, sendo uma das escalas de 

inteligência mais utilizada no mundo, considerada o “padrão ouro” para a avaliação 

da inteligência, e que possui padronização para a população brasileira 

(FIGUEIREDO, 2002). 

A Escala Wechsler de Inteligência para crianças – 4ª edição (WISC-IV) é 

destinada a crianças e adolescentes de 6 anos e 0 meses a 16 anos e 11 meses. O 

instrumento é composto por 15 subtestes, os quais são divididos em: 

 Índice de Compreensão Verbal (ICV): É formado por subtestes que se 

destinam à aferição das habilidades verbais por meio do raciocínio, da 

compreensão e da conceituação. É constituído pelos subtestes: 

Semelhanças, Vocabulário, Compreensão, Informação e Raciocínio 

com Palavras; 

 Índice de Organização Perceptual (IOP): Mede organização perceptual. 

É constituído pelos subtestes: Cubos, Conceitos Figurativos, 

Raciocínio Matricial e Completar Figuras; 

 Índice de Memória Operacional (IMO): Analisa a atenção, a 

concentração e a memória operacional. É constituído pelos subtestes: 

Dígitos, Sequência de Números e Letras e Aritmética; 

 Índice de Velocidade de Processamento (IVP): Avalia a agilidade 
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mental e o processamento grafomotor. É constituído pelos seguintes 

subtestes: Código, Procurar Símbolos e Cancelamento. 

 

Na versão do WISC-IV são encontrados 10 subtestes principais (para 

pontuação composta e que fornecem as pontuações do QI Total) e 5 suplementares 

(amplia o leque de habilidades cognitivas avaliadas, oferecendo informações 

adicionais). 

 

3.5.5.1 Subtestes de compreensão verbal 

 

3.5.5.1.1 Semelhanças 

 

O objetivo é medir o raciocínio verbal e a formação de conceitos, envolve 

também compreensão oral, memória, capacidade de distinguir o essencial do não 

essencial e a forma de se expressar verbalmente (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 

2006). 

O examinando precisa dizer o que há de semelhante, ou o que há em comum 

entre certos pares de palavras. O nível de complexidade é crescente no decorrer do 

teste. 

 

3.5.5.1.2 Vocabulário 

 

O objetivo desse subteste é medir o conhecimento de palavras, a formação 

de conceitos verbais, o nível de conhecimento, habilidade de aprendizado, memória 

de longo prazo e nível de conhecimento linguístico (LEZAK; HOWIESON; LORING, 

2004). 

São apresentadas ao examinando várias palavras, e o mesmo tem como 

tarefa dizer o significado de cada delas. 

 

3.5.5.1.3 Compreensão 

 

Mede o raciocínio verbal e conceituação, compreensão verbal e expressão, 
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habilidade para avaliar e utilizar experiências anteriores e habilidades para transmitir 

informações de ordem prática, envolve também conhecimentos de padrões de 

comportamento, julgamento e maturidade (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

O examinador apresenta ao examinando várias perguntas abertas e a tarefa 

do mesmo é respondê-las oralmente. Neste subteste existem dois tipos de 

perguntas: perguntas do senso comum e perguntas relacionadas ao significado de 

alguns provérbios. 

 

3.5.5.1.4 Informação 

 

O objetivo é medir a capacidade de adquirir, reter e recuperar conhecimentos 

gerais. Envolve a inteligência, memória de longo prazo e capacidade de reter e 

recuperar informações adquiridas na escola e no ambiente em que se vive 

(STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). 

O examinador lê ao examinando uma série de perguntas sobre 

conhecimentos gerais e o mesmo deve respondê-las. 

 

3.5.5.1.5 Raciocínio com palavras 

 

Tem como objetivo avaliar o raciocínio verbal. Pode também oferecer 

informações a respeito da compreensão verbal, habilidade de raciocínio geral, 

abstrações verbais e capacidade de integrar e sintetizar vários tipos de informação 

(ACKERMAN; BEIER; BOWEN, 2000). 

 

3.5.5.2 Subtestes de organização perceptual 

 

3.5.5.2.1 Cubos 

 

O objetivo é medir a habilidade de analisar e sintetizar estímulos visuais 

abstratos envolve a criação de conceitos não verbais, percepção visual, 

organização, planejamento e coordenação visual (LEZAK; HOWIESON; LORING, 

2004). 
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É solicitado ao examinando que utilize os cubos para reproduzir as figuras do 

livro de estímulo. O mesmo é orientado a realizar as tarefas no menor tempo 

possível, pois o tempo para execução de cada tarefa é cronometrado. 

 

3.5.5.2.2 Conceitos figurativos 

 

É um subteste que tem como objetivo medir o nível de abstração e a 

habilidade para raciocinar (DEÁK; MARATSOS, 1988; FLAVELL, 1985). 

O examinador mostra duas ou três fileiras de figuras ao examinando, que 

deve escolher uma figura de cada fileira para formar um grupo que tenha uma 

característica em comum. 

 

3.5.5.2.3 Raciocínio matricial 

 

Tem como objetivo avaliar resolução de problemas, percepção visual, 

raciocínio abstrato não verbal e formação de estratégias (BRODY, 1992; RAVEN; 

RAVEN; COURT, 1998). 

O examinador apresenta ao examinando várias matrizes incompletas. A tarefa 

do examinando neste subteste é escolher a parte que falta em cada matriz, dentre 

cinco possibilidades de escolha que possui. 

 

3.5.5.2.4 Completar figuras 

 

O objetivo é medir a percepção visual, organização, concentração e 

reconhecimento visual de detalhes essenciais dos diferentes objetos (STRAUSS; 

SHERMAN; SPREEN, 2006). 

Mostra-se ao examinando uma série de figuras que representam objetos e 

ambientes comuns. A tarefa do mesmo é falar ou apontar o dedo para a parte da 

figura que está ausente. O mesmo é instruído a realizar a tarefa o mais rápido que 

puder, pois o tempo será cronometrado. 
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3.5.5.3 Subtestes de memória operacional 

 

3.5.5.3.1 Dígitos 

 

O objetivo é medir memória auditiva de curto prazo, sequenciamento, atenção 

e concentração. Dígitos na ordem direta envolvem especificamente aprendizagem 

por memorização, atenção, codificação e processamento auditivo. Dígitos na ordem 

inversa envolvem memória operacional, transformação de informações, agilidade 

mental e imagens visuais e espaciais. A alternância de um para o outro exige 

flexibilidade e atenção (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). 

O examinador lê em voz alta para o examinando sequências numéricas, as 

quais devem ser repetidas pelo examinando. Inicialmente as sequências devem ser 

repetidas na ordem direta e, posteriormente na ordem inversa. 

 

3.5.5.3.2 Sequência de números e letras 

 

Este subteste envolve sequenciamento, agilidade mental, atenção, memória 

auditiva de curto prazo e velocidade de processamento (CROWE, 2000; SATTLER, 

2001). 

O examinador lê para o examinando uma sequência de números e letras. Ao 

final da leitura de cada sequência, o examinando tem como tarefa repetir primeiro os 

números da sequência em ordem crescente, e depois as letras em ordem alfabética. 

 

3.5.5.3.3 Aritmética 

 

Este subteste envolve agilidade mental, concentração, atenção, memória de 

curto e longo prazo, habilidade de raciocínio numérico e atenção (LEZAK; 

HOWIESON; LORING, 2004). 

O examinador lê em voz alta para o examinando vários problemas de 

aritmética. O examinando deve resolvê-los mentalmente e respondê-los oralmente o 

mais rápido que puder, pois o tempo de resposta será cronometrado. A 

complexidade dos problemas aumenta no decorrer do teste. 
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3.5.5.4 Subtestes de velocidade de processamento 

 

3.5.5.4.1 Código 

 

Além de medir a velocidade de processamento, este item avalia a memória de 

curto prazo, aprendizado, percepção visual, coordenação visual e motora e 

amplitude visual (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). 

A parte A do teste é aplicada em crianças de 6 a 7 anos. O examinador 

solicita que a criança copie os símbolos que são pareados com formas geométricas.  

A parte B do teste é aplicada em crianças de 8 a 16 anos. O examinador 

apresenta ao examinando uma série de números, cada qual associado com um 

símbolo diferente. A tarefa do examinando é escrever o símbolo correspondente a 

cada número o mais rápido que conseguir. O tempo total para a execução desse 

subteste é de 120 segundos. 

 

3.5.5.4.2 Procurar símbolos 

 

Além de avaliar velocidade de processamento, esse subteste também envolve 

memória visual de curto prazo, coordenação visual e motora, flexibilidade cognitiva, 

discriminação visual e concentração (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). 

Apresenta-se ao examinando uma série de símbolos pareados. Do lado 

esquerdo da folha existe um grupo modelo, enquanto do lado direito da folha existe 

um grupo de procura. Desta forma, o examinando deve verificar se na sequência de 

procura estão presentes símbolos do grupo modelo ou não, o mais rápido que 

puder. Em caso afirmativo, ele deve fazer um traço na palavra SIM, em caso 

negativo, ele deve fazer um traço na palavra NÃO. Este teste é dividido em parte A 

(deve ser aplicado em crianças de 6 a 7 anos) e parte B (deve ser aplicado em 

crianças de 8 a 16 anos). O tempo total para a execução do teste é de 120 

segundos. 

 

3.5.5.4.3 Cancelamento 

 

O objetivo deste subteste é medir a velocidade de processamento, a atenção 
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visual e a vigilância ou negligência visual (BATE; MATHIAS; CRAWFORD, 2001). 

 É entregue ao examinando uma folha composta por várias figuras. Sua tarefa 

é fazer um traço apenas nas figuras que são representadas por animais, o mais 

rápido que puder. O tempo para a execução do subteste é de 45 segundos. 

 

3.5.6 Rey Visual Design Learning Test (RVDLT) 

 

O RVDLT é breve, facilmente administrado para mensurar a extensão da 

memória imediata, novas aprendizagens e memória de reconhecimento. O teste foi 

desenvolvido por Rey em 1964 e traduzido para o inglês por Craves e Sarazin em 

1985 (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). 

O teste é constituído por 15 figuras geométricas simples, apresentadas uma a 

uma, com um ritmo de 2 segundos por cartão. Depois que as 15 cartas são 

apresentadas individualmente, o paciente deve desenhar todas as figuras que ele 

conseguir recordar. Este processo é repetido por cinco vezes e as figuras são 

apresentadas sempre na mesma ordem. 

Na primeira recordação o sujeito tem 60 segundos para copiar os desenhos, 

nas outras quatro, o tempo permitido para a execução dos desenhos é de 90 

segundos. 

Na segunda parte (reconhecimento), entregamos ao paciente uma folha de 

papel em branco e um lápis, e é apresentada ao mesmo uma folha de 

reconhecimento em que aparecem 30 figuras. O examinador orienta o examinando a 

marcar na folha de papel em branco o número correspondente à figura, toda vez que 

ele reconhecer a mesma como tendo sido apresentada a ele por cinco vezes. Não 

há limite de tempo para a execução. 

Rey (1999) relata normas baseadas em exemplos de crianças suíças em 

idade escolar. Diferenças significativas foram observadas entre meninos e meninas 

nas idades de 10 e 11 anos, de modo que as padronizações tiveram que ser 

separadas e estabelecidas por gêneros. Não existe padronização do teste para a 

população brasileira. 
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3.5.7 Stroop Test 

 

Este teste foi desenvolvido por John Ridley Stroop, em 1935, e ao longo do 

tempo recebeu várias versões. Entre as cinco versões mais citadas na literatura, a 

Victoria baseia-se na versão do Stroop modificada por Perret (1974), numa pesquisa 

sobre o papel do lobo frontal na adaptação do comportamento. 

É um instrumento que avalia atenção seletiva e flexibilidade mental cognitiva, 

medindo a habilidade de mudar e inibir uma resposta em detrimento de outra. Este 

teste tem a fluência da leitura como interferência da velocidade de processamento 

da informação (SPREEN; STRAUSS, 1991; LEZAK, 1995; UTTL; GRAF, 1997). 

A forma conflitante de apresentação das palavras no cartão interferência atua 

como um estímulo distrator, permitindo avaliar a concentração (LEZAK, 1995) e a 

capacidade de inibir uma resposta condicionada em favor de uma não usual 

(SPREEN; STRAUSS, 1991). 

Este teste é composto por três cartões. No cartão A (cor), é solicitado ao 

paciente que nomeie a cor (azul, verde, vermelho e amarelo - versão Victoria1 ou 

verde, rosa, azul e marrom - versão Victoria2), dos 24 retângulos o mais rápido 

possível. No cartão B (palavras), o paciente precisa nomear a cor em que as 

palavras estão impressas, evitando lê-las. No cartão C (inibição) os estímulos são 

nomes de cores impressas em cores diferentes, e o paciente precisa falar a cor em 

que a palavra está impressa, evitando ler a palavra. 

Não existe regra de interrupção e o tempo obtido na realização da nomeação 

dos três cartões deve ser anotado, assim como o número de erros (é considerado 

erro cada vez que o paciente verbaliza o nome errado da cor), erros autocorrigidos 

não são contabilizados como erros. 

O Teste Stroop é um instrumento muito utilizado, apesar de não estar 

padronizado para a população brasileira. Este teste só pode ser aplicado se a 

criança estiver alfabetizada, permitindo ao examinador avaliar o efeito stroop de 

inibir a leitura para verbalizar somente a cor. 
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3.5.8 Teste de Trilhas 

 

O Teste de Trilhas tem como propósito avaliar a atenção, o escaneamento 

visual e a função executiva. O teste é dividido em duas partes, a primeira chamada 

de Parte A (TMTA), com o objetivo de avaliar atenção sustentada e a segunda, 

chamada Parte B (TMTB), avaliava atenção alternada e flexibilidade mental (LIMA; 

TABAQUIM; CIASCA, 2009). 

A parte A do TMT é composta por uma folha com círculos numerados de 1 a 

15, distribuídos de forma aleatória. A tarefa do examinando é traçar uma linha 

ligando a sequência numérica (ordem crescente). A Parte B do TMT é composta por 

uma folha com círculos com números e letras em sua parte interna. O paciente deve 

ligar com um traço alternadamente os círculos com números e as letras, por 

exemplo: 1-A-2-B-3-C, seguindo as ordens numérica e alfabética. Não existe regra 

de interrupção, mas o tempo gasto para a execução de cada tarefa deverá ser 

anotado. Os erros cometidos também devem ser anotados (é considerado erro cada 

vez que o paciente erra a sequência ou deixa de ligar algum item), erros auto- 

corrigidos não são contados como erros. Este teste só deverá ser aplicado se o 

paciente reconhecer o alfabeto e os números (LIMA; TABAQUIM; CIASCA, 2009). 

 

3.6 RASTREAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA 

 

3.6.1 Entrevista psiquiátrica K-SADS-PL 

 

A K-SADS-P (do inglês, Kiddie Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia for School-Age Children), foi desenvolvida por William Chambers e 

Joaquim Puig-Antich. A K-SADS-PL (do inglês, Kiddie Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School-Age Children- Present and Lifetime Version) 

é uma adaptação da K-SADS-P (Versão de Episódio Presente), escrita por Joan 

Kaufman e Boris Birmaher. Esta versão adaptada foi criada para oferecer a 

pontuação da gravidade da sintomatologia, com as informações dos responsáveis 

legais e da criança ou do adolescente, além de avaliar a história de transtorno 

psiquiátrico no momento presente e ao longo da vida, englobando vários outros 
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transtornos não presentes na K-SADS-P. A K-SADS-PL utiliza os critérios 

diagnósticos do DSM - IV (do inglês, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders – 4ª edição), sendo possível fornecer 32 diagnósticos do Eixo I 

(KAUFMAN et al., 1997). 

O tempo de aplicação desta entrevista semiestruturada é de 

aproximadamente duas horas e 30 minutos, podendo ser aplicada em indivíduos 

com faixa etária entre 6 e 18 anos de idade. A pontuação dos itens varia de 0 a 3, 

sendo que 0 indica nenhuma informação disponível, 1 indica ausência do sintoma, 2 

indica presença do sintoma abaixo do limiar e 3 indica presença do sintoma com 

limiar clínico. Existe também a pontuação de 0 a 2, em que 0 indica nenhuma 

informação, 1 indica ausência do sintoma e 2 indica presença do sintoma 

(FURTADO; RORIZ, 2016). 

A versão brasileira da K-SADS-PL é utilizada no contexto clínico e na 

pesquisa, com crianças e adolescentes. Este instrumento deve ser utilizado por 

entrevistadores médicos bem treinados e experientes, familiarizados com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (BRASIL; BORDIN, 2010). 

 

3.6.2 Questionário estruturado para dados sociodemográficos e antecedentes 
relevantes 

 

Para coletar informações sociodemográficas e antecedentes relevantes, foi 

utilizado o caderno de Entrevista Materna do Projeto Infanto-Álcool. Esta entrevista 

semiestruturada é composta por 77 perguntas, devendo ser respondidas pela mãe 

da criança ou do adolescente. As questões abordam Dados Sociodemográficos 

(nacionalidade, estado civil, número de filhos, renda familiar religião, escolaridade); 

História Obstétrica (número de gestações, número de abortos, número de filhos 

prematuros, número de filhos com baixo peso ao nascer); Desenvolvimento da 

Criança (idade em que andou, idade em que falou palavras, tem problemas de visão, 

está tomando remédios, etc) e Saúde Materna (problemas de saúde, faz uso de 

algum medicamento, etc). O instrumento completo com as 77 perguntas encontra-se 

disponível no Anexo A. 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Análises estatísticas foram utilizadas de forma comparativa entre os grupos, 

participantes com diagnóstico de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) pertencentes ao grupo estudo (G1) e participantes sem o diagnóstico, 

pertencentes ao grupo controle (G0).  

Um banco de dados foi composto a partir das informações coletadas. O banco de 

dados (planilha completa do estudo) e as análises estatísticas foram realizados com 

a utilização do aplicativo computacional de estatística IBM SPSS (Statistical 

Package for Social Science SPSS 26.0, 2020).  

Primeiramente realizou-se uma análise exploratória dos dados, com o objetivo de 

sumarizar as informações. Deste modo, foi possível obter uma visão global da 

distribuição dos resultados, através de tabelas com medidas descritivas e gráficos. 

Para caracterizar a amostra e as variáveis sociodemográficas, foram 

utilizadas estatísticas descritivas (frequências simples, porcentagens, médias e 

desvio-padrão). Os testes utilizados para análise foram empregados em decorrência 

da distribuição normal ou não dos resultados, através de teste paramétrico ou não 

paramétrico. 

De modo a comparar as variáveis advindas da testagem neuropsicológica, 

foram realizadas as análises de variância (ANOVA) e o teste Chi-quadrado foi 

utilizado para diferenças entre proporções. O limite adotado para significância 

estatística de todos os testes de probabilidade foi de (p≤ 0,05). Quando identificada 

a significância, o resultado foi destacado com um asterisco (*). 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS QUANTO AO RASTREAMENTO E ENCAMINHAMENTO 
DE CASOS POSITIVOS  

 

Este estudo foi realizado em consonância com a Resolução 466/2012, que 

trata de pesquisas e testes em seres humanos. A resolução traz termos e condições 

a serem seguidos e trata do Sistema CEP/CONEP, integrado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS do CN) e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) compondo um sistema que utiliza mecanismos, ferramentas e 

instrumentos próprios de inter-relação que visa à proteção dos participantes de 

pesquisas. 
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Aos participantes que concordaram em colaborar com a pesquisa, foi 

garantido o sigilo de suas informações e a possibilidade de se retirar do estudo no 

momento em que desejassem, não acarretando nenhuma forma de prejuízo. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, constituído com todas as informações relevantes sobre a pesquisa e 

telefones dos responsáveis. 

A entrevista diagnóstica realizada pelo médico psiquiatra colaborador da 

pesquisa foi esclarecedora e de extrema relevância para os pais dos participantes. 

Proporcionou aos mesmos o esclarecimento de dúvidas e o desfazer dos mitos 

sobre o TDAH, através de informações necessárias sobre o diagnóstico, sintomas, 

tratamento, prognóstico, através de uma linguagem acessível, com informações 

objetivas. 

O retorno que foi dado à pesquisadora pelos pais dos participantes foi muito 

positivo, considerando o cuidado, atenção, carinho e dedicação oferecida pelo 

médico psiquiatra colaborador da pesquisa a essas famílias, que na maioria das 

vezes se mostravam preocupadas com as dificuldades dos filhos, não sabendo do 

que se tratava, de como ajudar, angustiados com a pressão exercida pelas escolas 

em relação ao comportamento e desempenho acadêmico de seus filhos. 

A entrevista diagnóstica foi fundamental para a permanência dos participantes 

até o final da pesquisa. Não oferecemos tratamento aos participantes, apenas 

informações, através de uma relação empática e uma escuta acolhedora, o que 

contribuiu para o sucesso da constituição amostral. 

Todos os pacientes avaliados pelo Dr. Alberto Dornelas que necessitaram de 

avaliações mais extensas e mais específicas, envolvendo outros profissionais, foram 

encaminhados para o Serviço de Saúde mais próximo de suas residências. Dentre 

as especialidades dos encaminhamentos, as mais comuns foram: Psiquiatria, 

Neurologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia e Neuropsicologia. Além 

dos encaminhamentos, o psiquiatra fez para todos os participantes da pesquisa um 

relatório conciso, descrevendo os instrumentos utilizados na entrevista diagnóstica e 

a presença ou ausência de possíveis transtornos da infância e da adolescência, 

além da descrição de sintomas quando presentes.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA 

 

Na tabela 1, encontramos a descrição das características sociodemográficas 

maternas, conforme TDAH do filho. Não foram encontradas diferenças entre as 

médias das idades dos sujeitos participantes da pesquisa. Foi observada diferença 

estatisticamente significante para a variável que representa o nível de escolaridade 

materna, estando mais elevada no grupo de mães cujos filhos não apresentam 

TDAH. A média da idade materna no grupo de mães cujos filhos não apresentam 

TDAH esteve um pouco mais elevada do que no grupo de mães de filhos com 

TDAH. Essa diferença apresentou-se em um nível tendencial, próximo do limite de 

significância, sem, entretanto, alcançar significância estatística. Em relação a 

variável número de filhos, a mesma apresentou-se discretamente superior no grupo 

de mães cujos filhos não apresentam TDAH, sem, no entanto, apresentar 

significância estatística. De acordo com os dados analisados, houve diferença 

estatisticamente significativa apenas na variável escolaridade materna. 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas maternas, conforme TDAH do filho 

Legenda: TDAH – Transtorno por Déficit de Atenção/Hiperatividade; M – média aritmética; DP – 
desvio padrão; ANOVA – Análise de Variância; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias;  df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Idade do filho 11,07 (1,85) 11,31 (1,83) 11,19 (1,83) 
0,25; 1; 0,62 

(n.s.) 

Idade materna 42,79 (6,95) 39,55 (6,17) 41,17 (6,72) 
3,53; 1; 0,07 

(n.s.) 

Escolaridade materna 4,24 (0,99) 3,48 (1,18) 3,86 (1,15) 7,02; 1; 0,01* 

Número de filhos 2,28 (0,80) 2,00 (0,71) 2,14 (0,76) 
1,94; 1; 0,17 

(n.s.) 
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Conforme pode ser observado na tabela 2, em relação aos dados 

sociodemográficos, houve diferenças estatisticamente significativas para a variável 

relacionada às mães dos participantes (ter marido/companheiro), com um número 

maior de mães com companheiros no grupo sem TDAH (N= 44,8%) do que no grupo 

com TDAH (N= 29,3%). Em relação a variável renda familiar mensal, observa-se que 

(N=41,4%) das mães do grupo com TDAH relataram uma renda mensal de até R$ 

3000,00, enquanto que (N=31%) das mães do grupo sem o TDAH relatam uma 

renda mensal maior que R$ 3000,00. No que se refere à variável idade materna, os 

valores não foram estatisticamente significativos, porém se apresentaram em um 

nível tendencial (p≤ 0,07), sendo que as mães do grupo sem o TDAH apresentaram 

uma média de idade superior (N=42,7%) quando comparadas com as mães do 

grupo com TDAH (N= 39,5%). Não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos para as demais variáveis analisadas. 

 

Tabela 2 - Características sociodemográficas da amostra em função da presença ou 
ausência do TDAH (N=58) 

Legenda: TDAH – Transtorno por Deficit de Atenção/Hiperatividade; % – porcentagem – refere-se à 
porcentagem em relação ao total da amostra; R$ – Reais; X² – Chi-quadrado, com comparação entre 
proporções de casos nos dois grupos; p – nível de significância. 

 
 

 

Variáveis Sociodemográficas 
 

TDAH Amostra 
Total 

X² p 
Não Sim 

Escola do filho Pública 18 11 29 0,075 0,785 

  
31% 19% 50% 

  
 

Privada 19 10 29 
  

  
32,8% 17,2% 50% 

  
Cor da pele (materna) Branca 16 14 30 0,276 0,599 

  
27,6% 24,1% 51,8% 

  
 

Parda ou Negra 13 15 28 
  

  
22,4% 25,9% 48,2% 

  
Primogênito Não 12 14 26 0,278 0,597 

  
20,7% 24,1% 44,8% 

  
 

Sim 17 15 32 
  

  
29,3% 25,9% 55,2% 

  
Mãe tem marido/companheiro Não 3 12 15 7,284 0,007* 

  
5,2% 20,7% 25,9%     

 
Sim 26 17 43     

  
44,8% 29,3% 74,1%     

 
Renda familiar mensal 

 
Até R$3.000,00 

 
11 

 
24 

 
35 

 
12,176 

 
<0,001* 

  
19% 41,4% 60,3% 

  
  > R$3.000,00 18 5 23 

  
  

31% 8,6% 39,7%     
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Na tabela 3, encontramos a descrição das características desenvolvimentais 

dos sujeitos da amostra, em função da presença ou ausência do TDAH. Observa-se 

que resultados estatisticamente significantes só foram observados na variável fazer 

ou não algum tratamento de saúde, sendo que apenas (N=3,4%) dos voluntários 

sem o TDAH relataram fazer algum tratamento de saúde, enquanto que no grupo 

TDAH esse valor foi de (N= 17,2%). Não foram observadas diferenças entre os 

grupos em relação à interação social nos primeiros anos de vida, desenvolvimento 

psicomotor, história pregressa de abuso e uso atual de medicação. 

 

Tabela 3 - Características desenvolvimentais dos sujeitos da amostra em função da 
presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: TDAH – Transtorno por Déficit de Atenção/Hiperatividade; % - porcentagem – refere-se à 

porcentagem em relação ao total da amostra; X² – Chi-quadrado, com comparação entre proporções 

de casos nos dois grupos; p – nível de significância; * - indicativo de nível de significância igual ou 

menor que 0,05 (limite de significância). 

 

4.2 RESULTADOS DA TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA 

 

 

 

 

Desenvolvimento da criança  
TDAH 

Total X² p 

 
Não Sim 

Interação social nos primeiros anos de vida Não 1 3 4 1,074 0,300 

  
1,7% 5,2% 6,9%   

 
Sim 28 26 54   

  
48,3% 44,8% 93,1%   

Desenvolvimento psicomotor normal Não 0 1 1 1,018 1,000 

  
0% 1,7% 1,7%   

 
Sim 29 28 57   

  
100% 96,6% 98,3%   

História pregressa de abuso Não 29 27 56 2,071 0,150 

  
50% 46,6% 96,6%   

 
Sim 0 2 2   

  
0% 3,4% 3,4%   

Faz tratamento de saúde Não 27 19 46 6,725 0,010* 
  46,6% 32,8% 79,3%   

 Sim 2 10 12   
  3,4% 17,2% 20,7%   

Usa medicação Não 27 23 50 2,320 0,128 
  46,6% 39,7% 86,3%   

 Sim 2 6 8   
  3,4% 10,3% 13,7%   
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4.2.1 Stroop Test 

 

Como observado na tabela abaixo, os participantes do G0 apresentaram 

desempenho superior nos três cartões do teste, ou seja, concluíram a tarefa de cada 

cartão em menos tempo, além de terem apresentado menos erros na execução das 

tarefas, quando comparados com os participantes do G1. Diante dos resultados 

apresentados, os participantes do G0 apresentaram melhor seletividade da atenção 

quando comparados com os participantes do G1, além de apresentarem melhor 

controle inibitório, pois para a realização dos cartões B e C, era necessário inibir o 

estímulo (leitura) e dizer a cor em que a palavra estava impressa. Podemos observar 

diferenças estatisticamente significantes no Cartão B - tempo (segundos), com valor 

de p= 0,02, onde os participantes do grupo sem TDAH realizaram esta tarefa em 

menor tempo. Observamos também que no Cartão C - tempo (segundos), os 

participantes do grupo sem TDAH também realizaram a tarefa em menor tempo 

quando comparados com o G1, além de terem apresentado menos erros. Essa 

diferença apresentou-se em um nível tendencial, próximo do limite de significância, 

sem, entretanto alcançar significância estatística. 

 

Tabela 4 - Desempenho dos sujeitos da amostra no Stroop Test em função da 
presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias;  df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante. 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Cartão A - tempo 

(segundos) 

17,00 

(3,61) 

19,48 

(6,44) 

18,24 

(5,32) 

3,27; 1; 0,07 

(n.s.) 

Cartão A - erros 
0,10 

(0,40) 

0,14 

(0,35) 

0,12 

(0,37) 

0,11; 1; 0,73 

(n.s.) 

Cartão B - tempo 

(segundos) 

22,79 

(6,29) 

28,00 

(10,73) 

25,40 

(9,10) 
5.07; 1; 0,02* 

Cartão B - erros 
0,07 

(0,37) 

0,10 

(0,31) 

0,09 

(0,33) 

0,14; 1; 0,70 

(n.s.) 

Cartão C - tempo 

(segundos) 

32,38 

(8,94) 

38,07 

(14,94) 

35,22 

(12,53) 

3,09; 1; 0,08 

(n.s.) 

Cartão C - erros 
0,14 

(0,35) 

0,55 

(1,15) 

0,34 

(0,87) 

3,42; 1; 0,07 

(n.s.) 
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4.2.2 Teste de Fluência Verbal Fonêmica (FAS) e Fluência Verbal Semântica 
(Animais) 

 

Tabela 5 - Desempenho dos sujeitos da amostra no teste de Fluência Verbal 

Fonêmica (FAS) e Fluência Verbal Semântica (Animais) em função da presença ou 

ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias;  df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante. 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas na comparação entre os 

grupos no teste de Fluência Verbal Fonêmica e Fluência Verbal semântica. Os 

participantes de ambos os grupos apresentaram desempenho semelhante nas 

habilidades de monitoramento de regras e inibição de respostas inadequadas, 

através de fluência verbal de letras em tarefa com maior exigência das funções 

executivas e através de fluência verbal semântica. 

 

4.2.3 Teste de Trilhas 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 

nenhuma das medidas do teste, apesar de observarmos na tabela 6 que no Teste de 

Trilhas - Parte A, os participantes do G0 realizaram a atividade em menor tempo e 

com menos erros, quando comparados com o G1. O Teste de trilhas parte A avalia a 

atenção sustentada, ou seja, a capacidade do indivíduo de sustentar o foco 

atencional em uma tarefa, até o final dela. 

Em relação ao Teste de Trilhas parte B, os participantes do G0 também 

realizaram o teste em menor tempo, porém com quantidade de erros superior ao G1, 

indicando que apesar de terem concluído a tarefa em menos tempo, a execução da 

mesma não foi precisa. O Teste de Trilhas parte B avalia a atenção alternada, que é 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Escore Total FAS 
21,83 

(10,05) 

20,28 

(7,44) 

21,05 

(8,79) 

0,44; 1; 0,50 

(n.s.) 

Escore Total Animais 
15,59 

(4,67) 

15,69 

(4,90) 

15,64 

(4,74) 

0,007; 1; 0,93 

(n.s.) 
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a capacidade do indivíduo de mudar o foco atencional, ou seja, alternar a atenção 

entre dois estímulos diferentes, no caso do teste, números e letras. 

 

Tabela 6 - Desempenho dos sujeitos da amostra no Teste de Trilhas Parte (A) e 
Parte (B) em função da presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias;  df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante. 

  

4.2.4 Rey Visual Design Learning Test (RVDLT) 

 

Na tarefa Rey Visual Design Learning Test (RVDLT), cujo propósito é avaliar 

a aprendizagem não verbal e a memória, não houve diferenças estatisticamente 

significantes na comparação entre os grupos, sendo que trabalharam de maneira 

semelhante. Ambos os grupos apresentaram uma curva de aprendizagem crescente 

das figuras ao longo das cinco tentativas (T1 à T5). 

Em relação ao reconhecimento após 30 minutos, onde é avaliada a fragilidade 

do conteúdo adquirido à passagem do tempo, ambos os grupos apresentaram 

desempenho satisfatório. Na avaliação geral do teste, ambos os grupos 

apresentaram capacidades satisfatórias de aprendizagem e de rememoração de 

conteúdos novos, se beneficiando da repetição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] 
Total 

(N = 58; 100%) 
ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Trilha A - Tempo 

(segundos) 

21,24 

(10,40) 

23,21 

(9,06) 

22,22 

(9,72) 

0,58; 1; 0,44 

(n.s.) 

Trilha A - Erros 
0,14 

(0,44) 

0,17 

(0,53) 

0,16 

(0,48) 

0,07; 1; 0,79 

(n.s.) 

Trilha B - Tempo 

(segundos) 

58,69 

(34,87) 

61,72 

(32,46) 

60,21 

(33,42) 

0,11; 1; 0,73 

(n.s.) 

Trilha B - Erros 
0,86 

(1,09) 

0,79 

(0,86) 

0,83 

(0,97) 

0,07; 1; 0,79 

(n.s.) 
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Tabela 7 - Desempenho dos sujeitos da amostra no Rey Visual Design Learning 
Test (RVDLT) em função da presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante.  

 

4.2.5 Figuras Complexas de Rey 

 

Na tabela 8 encontram-se descritos os resultados do teste Figuras Complexas 

de Rey na comparação entre os grupos. Para a comparação entre os grupos foram 

utilizadas as médias e os desvios-padrões dos resultados brutos da cópia da figura 

(memória episódica visuo-percepto-espacial gráfica de evocação imediata), o tempo 

em minutos destinado para a conclusão da tarefa e também as médias e os desvios-

padrões dos resultados brutos para a avaliação da reprodução da memória imediata 

(após 3 minutos) e o tempo para a execução desta reprodução. 

Houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na cópia da figura, 

mostrando que os participantes do G0, apresentaram desempenho superior na 

habilidade visuoconstrutiva (habilidade de reunir as partes de uma figura de forma 

organizada, construindo assim o todo da figura), quando comparados com os 

participantes do G1. Em relação ao tempo de recuperação, os participantes do G0 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Trilha 1 
6,55 

(1,80) 

5,66 

(1,75) 

6,10 

(1,82) 

3,67; 1; 0,06 

(n.s.) 

Trilha 2 
9,52 

(2,40) 

8,90 

(2,11) 

9,21 

(2,26) 

1,09; 1; 0,30 

(n.s.) 

Trilha 3 
11,69 

(3,00) 

10,34 

(2,28) 

11,02 

(2,73) 

3,68; 1; 0,06 

(n.s.) 

Trilha 4 
12,52 

(2,38) 

11,90 

(2,11) 

12,21 

(2,25) 

1,10; 1; 0,29 

(n.s.) 

Trilha 5 
12,76 

(2,70) 

12,28 

(2,15) 

12,52 

(2,43) 

0,56; 1; 0,45 

(n.s.) 

Escore Total 
52,52 

(11,82) 

49,07 

(8,34) 

50,79 

(10,29) 

1,64; 1; 0,20 

(n.s.) 

Memória de 

Reconhecimento após 

30 minutos 

14,21 

(1,59) 

13,79 

(1,11) 

14,00 

(1,37) 

1,31; 1; 0,25 

(n.s.) 
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apresentaram uma média de tempo maior nesta etapa da tarefa, ou seja, 

demoraram mais tempo para executá-la, quando comparados com o G1, apesar 

desta diferença não ter sido estatisticamente significante. 

 

Tabela 8 - Desempenho dos sujeitos da amostra no teste Figuras Complexas de Rey 
em função da 

presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante. 
 

4.2.6 Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) 

 

Conforme observado na tabela abaixo, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre os grupos em nenhuma das 

varáveis analisadas no Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT). 

Ambos os grupos apresentaram uma curva de aprendizagem crescente das palavras 

ao longo das cinco tentativas (A1 à A5).  

Em relação ao Índice de interferência proativa (B1), que é a capacidade do 

indivíduo em resistir ao efeito de distratores proativos (interferência de um conteúdo 

anteriormente aprendido sobre a aprendizagem de um novo conteúdo), ambos os 

grupos apresentaram desempenho satisfatório na avaliação desta variável, sem 

dados estatisticamente significativos na comparação entre eles, assim como também 

apresentaram desempenho satisfatório na avaliação da interferência retroativa (A6), 

que avalia a interferência de um novo conteúdo na aprendizagem de um conteúdo 

anteriormente aprendido. Em relação à evocação após 30 minutos, que avalia a 

fragilidade do conteúdo adquirido à passagem do tempo, também não foram 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Cópia da Figura 
33,70 

(3,55) 

30,31 

(8,04) 

32,00 

(6,39) 
4,33; 1; 0,04* 

Tempo de Cópia 
6,62 

(4,01) 

6,59 

(2,88) 

6,60 

(3,46) 

0,001; 1; 0,97 

(n.s.) 

Recuperação 3 

minutos 

20,62 

(8,59) 

18, 72 

(9,67) 

19,67 

(9,11) 

0,62; 1; 0,43 

(n.s.) 

Tempo de 

Recuperação 

3,93 

(1,48) 

3,41 

(1,82) 

3,67 

(1,66) 

1,40; 1; 0,24 

(n.s.) 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas na comparação entre os 

grupos. Na avaliação geral do teste, ambos os grupos apresentaram capacidades 

satisfatórias de aprendizagem e de recordação de conteúdos novos.   

 

Tabela 9 - Desempenho dos sujeitos da amostra no Teste RAVLT em função da 
presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante. 

 

4.2.7 Teste de Atenção Concentrada D2 

 

Na tabela 10 estão descritos os resultados do teste e as comparações entre 

os grupos referentes ao resultado bruto (rapidez na execução da tarefa; é a 

quantidade de sinais que o sujeito conseguiu examinar em 20 segundos), resultado 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

A1 
6,28 

(1,55) 

6,07 

(1,73) 

6,17 

(1,63) 

0,22; 1; 0,63 

(n.s.) 

A2 
9,31 

(2,30) 

9,28 

(1,85) 

9,29 

(2,06) 

0,04; 1; 0,95 

(n.s.) 

A3 
10,28 

(1,96) 

10,97 

(1,97) 

10,62 

(1,98) 

1,78; 1; 0,18 

(n.s.) 

 

A4 
12,00 

(2,05) 

11,52 

(2,01) 

11,76 

(2,02) 

0,81; 1; 0,37 

(n.s.) 

A5 
12,69 

(2,22) 

12,34 

(2,24) 

12,52 

(2,21) 

0,34; 1; 0,55 

(n.s.) 

Escore Total 
50,55 

(7,74) 

50,24 

(7,70) 

50,40 

(7,66) 

0,02; 1; 0,87 

(n.s.) 

Lista de Interferência 

Proativa (B1) 

5,90 

(1,98) 

5,62 

(1,91) 

5,76 

(1,94) 

0,28; 1; 0,59 

(n.s.) 

Lista de Interferência 

Retroativa (A6) 

11,10 

(3,00) 

10,55 

(2,58) 

10,83 

(2,79) 

0,56; 1; 0,45 

(n.s.) 

Evocação 30 minutos 

(A7) 

10,86 

(2,88) 

11,00 

(2,44) 

10,93 

(2,65) 

0,03; 1; 0,84 

(n.s.) 

Memória de 

Reconhecimento 

13,90 

(1,49) 

13,83 

(2,00) 

13,86 

(1,75) 

0,02; 1; 0,88 

(n.s.) 

Erros de 

Reconhecimento 

0,55 

(0,82) 

1,00 

(2,20) 

0,78 

(1,66) 

1,05; 1; 0,31 

(n.s.) 
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líquido (atenção concentrada, é o número de sinais avaliados corretamente pelo 

sujeito), total de erros (anota-se o número de marcações incorretas para cada linha, 

nos dizendo a precisão na execução da tarefa) e amplitude de oscilação (refere-se à 

variação no ritmo da tarefa e a capacidade de concentração). Como pode ser 

observado na tabela, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em nenhuma das variáveis analisadas. 

 

Tabela 10 - Desempenho dos sujeitos da amostra no Teste de Atenção Concentrada 

D2 em função da presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n. s. - não significante.  
 

Quando comparamos os erros de omissão (erro tipo 1) do teste D2, que é um 

indicador de impulsividade por desatenção, com os erros de marcação (erro tipo 2), 

que indica erros por impulsividade motora, não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, porém, os valores das médias no G1 mostraram-se 

superiores no erro tipo 2 (erros por impulsividade). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Resultado Bruto 
304,14 

(62,03) 

287,76 

(68,25) 

295,95 

(65,16) 

0,91; 1; 0,34 

(n.s.) 

Erro Tipo 1 
11,37 

(16,98) 

12,79 

(13,28) 

12,08 

(15,13) 

0,12; 1; 0,72 

(n.s.) 

Erro Tipo 2 
3,86 

(6,65) 

7,27 

(13,26) 

5,56 

(10,54) 

1,53; 1; 0,22 

(n.s.) 

Total de Erros 
15,24 

(19,17) 

20,07 

(21,10) 

17,66 

(20,13) 

0,83; 1; 0,36 

(n.s.) 

Resultado Líquido 
288,90 

(64,93) 

267,69 

(61,79) 

278,29 

(63,72) 

1,62; 1; 0,20 

(n.s.) 

Amplitude de 

Oscilação 

13,26 

(7,01) 

14,00 

(5,85) 

13,63 

(6,41) 

0,18; 1; 0,66 

(n.s.) 
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Gráfico 1 - Comparação entre os grupos para os indicadores de Desatenção e 
Impulsividade em função da presença ou ausência do TDAH 

      Fonte: do autor 

 

4.2.8 Escala Wechsler de Inteligência – WISC-IV 

 

Inicialmente será descrito na tabela 11 os escores dos subtestes verbais do 

WISC-IV. Os subtestes verbais visam avaliar a capacidade do indivíduo de lidar com 

símbolos abstratos, além de avaliar a capacidade de compreensão, memória e 

fluência verbal. Como pode ser observado, houve diferenças estatisticamente 

significantes entre o G0 (sem TDAH) e o G1 (com TDAH) nos seguintes subtestes: 

Compreensão; Informação; Dígitos; Sequência de Números e Letras e Aritmética, 

com valores superiores para o G0. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes nos subtestes Semelhanças; Vocabulário e Raciocínio 

com Palavras, sendo que as médias e os desvios-padrões foram mais ou menos 

semelhantes na comparação entre os grupos. 
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Tabela 11 – Desempenho dos sujeitos da amostra nos Subtestes Verbais do WISC-

IV em função da presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante.  

 

Em relação aos Subtestes de Execução do WISC-IV, cujo objetivo é avaliar 

a qualidade do contato não verbal do indivíduo com o ambiente, a capacidade de 

integrar estímulos perceptuais e respostas motoras pertinentes, capacidade de 

trabalhar em situações concretas e a capacidade de avaliar informações 

visuoespaciais, podemos observar na tabela 12 os escores dos subtestes na 

comparação entre os grupos. Houve diferenças estatisticamente significantes nos 

seguintes subtestes: Cubos; Conceitos Figurativos; Raciocínio Matricial e Códigos, 

com valores superiores para o grupo controle. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes na comparação entre os grupos nos subtestes 

Completar Figuras, Procurar Símbolos e Cancelamento, com médias e desvios-

padrões mais ou menos semelhantes.  

 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Semelhanças 
14,69 

(3,18) 

14,10 

(2,89) 

14,40 

(3,03) 

0,53; 1; 0,46 

(n.s.) 

Vocabulário 
14,14 

(2,48) 

13,17 

(2,07) 

13,66 

(2,32) 

2,57; 1; 0,11 

(n.s.) 

Compreensão 
14,00 

(2,84) 

12,07 

(2,32) 

13,03 

(2,75) 
8,01; 1; 0,006* 

Informação 
12,14 

(2,88) 

9,62 

(2,39) 

10,88 

(2,92) 
13,05; 1; 0,001* 

Raciocínio com 

Palavras 

13,03 

(2,57) 

11,59 

(3,37) 

12,31 

(3,06) 

 

3,37; 1; 0,07 

(n.s.) 

Dígitos 
9,72 

(3,29) 

7,86 

(2,12) 

8,81 

(2,91) 

 

6,42; 1; 0,01* 

Sequência de 

Números e Letras 

10,93 

(3,73) 

8,24 

(3,07) 

9,59 

(3,65) 
8,96; 1; 0,004* 

Aritmética 
11,69 

(4,15) 

8,66 

(2,02) 

10,17 

(3,58) 
12,48; 1; 0,001* 
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Tabela 12 - Desempenho dos sujeitos da amostra nos Subtestes de Execução do 
WISC-IV em função da presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante.  

 

No que se refere aos Índices ou Pontos Compostos do WISC-IV, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes na comparação entre os 

grupos em todos os índices, com desempenho superior no G0. Em relação ao QI 

Total, observam-se diferenças entre os grupos, com o G0 com resultado superior. O 

objetivo dos índices é refletir com mais precisão a contribuição dos subtestes.  Cada 

índice visa avaliar uma habilidade cognitiva diferente, através de vários subtestes 

distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Cubos 
11,52 

(2,94) 

9,76 

(2,93) 

10,64 

(3,04) 
5,18; 1; 0,02* 

Conceitos Figurativos 
12,17 

(1,85) 

10,79 

(2,39) 

11,48 

(2,23) 
6,01; 1; 0,01* 

Raciocínio Matricial 
12,03 

(3,22) 

9,66 

(3,07) 

10,84 

(3,34) 
8,27; 1; 0,006* 

Completar Figuras 
11,14 

(2,15) 

10,34 

(2,00) 

10,74 

(2,09) 

2,11; 1; 0,15 

(n.s.) 

Códigos 
9.90 

(2,11) 

7,69 

(2,71) 

8,79 

(2,65) 
11,95; 1; 0,001* 

Procurar Símbolos 
11,59 

(1,99) 

10,62 

(2,55) 

11,10 

(2,32) 

2,57; 1; 0,11 

(n.s.) 

Cancelamento 
8,03 

(2,30) 

7,69 

(2,48) 

7,86 

(2,38) 

0,30; 1; 0,58 

(n.s.) 
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Tabela 13 - Desempenho dos sujeitos da amostra nos Índices ou Pontos Compostos 
do WISC-IV em função da presença ou ausência do TDAH (N= 58) 

Legenda: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – 
coeficiente do teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de 
significância; n.s. – não significante. 

 

Gráfico 2 - Comparação entre os grupos para os Índices ou Pontos Compostos do 
WISC-IV 

 
Fonte: do autor 

 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 
(N = 58; 
100%) 

ANOVA 
(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 
Sim 

(N = 29; 50%) 

Índice de 

Compreensão Verbal 

(ICV) 

124,79 

(15,19) 

117,83 

(8,98) 

121,31 

(12,86) 
4,51; 1; 0,03* 

Índice de Organização 

Perceptual (IOP) 

111,24 

(12,18) 

100,28 

(13,25) 

105,76 

(13,77) 
10,75; 1; 0,002* 

Índice de Memória 

Operacional (IMO) 

101,93 

(18,47) 

88,83 

(12,13) 

95,38 

(16,84) 
10,19; 1; 0,002* 

Índice de Velocidade 

de Processamento 

(IVP) 

105,31 

(11,61) 

92,90 

(21,57) 

99,10 

(18,27) 
7,44; 1; 0,008* 

QI Total 
120,24 

(20,02) 

104,17 

(13,58) 

112,21 

(18,79) 
12,78; 1; 0,001* 
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Na tabela abaixo encontramos a súmula da testagem neuropsicológica. 

Foram descritos os instrumentos utilizados na bateria de testagem, as funções 

cognitivas avaliadas por eles e os resultados do desempenho de G1 e G0 na 

execução das tarefas. Na última coluna da tabela, destacamos as funções 

executivas que os instrumentos foram capazes de avaliar, mostrando os domínios 

executivos que se apresentaram diferentes nos voluntários com o diagnóstico de 

TDAH e nos voluntários do G0. De forma geral, esta tabela tem como objetivo 

apresentar as funções executivas mais afetadas nos pacientes com o diagnóstico de 

TDAH, de acordo com os instrumentos utilizados nesta pesquisa. 
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Tabela 14 – Súmula dos resultados da Testagem Neuropsicológica 

(continua) 

INSTRUMENTOS FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS RESULTADOS 

 
FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 
AVALIADAS 

 

WISC-IV- QI total 
 

Nível geral do funcionamento 
intelectual. 

O G0 apresentou uma média de QI superior 
ao G1. 

Atenção; 
Flexibilidade 
Cognitiva; 

Planejamento 
 

Subtestes de 
Compreensão Verbal 

WISC-IV 

Habilidades verbais por meio do 
raciocínio, da compreensão e da 

conceituação. 

Os participantes do G0 apresentaram 
desempenho superior em relação ao G1 nos 

subtestes Compreensão e Informação. 

 
Flexibilidade 
Cognitiva; 

Categorização; 
Abstração Mental; 
Julgamento social; 

 

Subtestes de 
Organização Perceptual 

WISC-IV 

Habilidades visuoconstrutivas e 
de resolução de problemas a 
partir de conceitos visuais. 

Os participantes do G0 apresentaram 
desempenho superior em relação ao G1 nos 

subtestes Cubos, Conceitos Figurativos e 
Raciocínio Matricial. 

Organização; 
Planejamento; 

Atenção; 
Resolução de 
Problemas. 

 

Subtestes de 
Velocidade de 

Processamento WISC-
IV 

Agilidade mental e 
processamento grafomotor. 

Os participantes do grupo controle 
apresentaram desempenho superior em 

relação ao grupo estudo no subteste 
Códigos. 

Flexibilidade 
Cognitiva; 

Sequenciamento; 
associações; 

Atenção. 
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Tabela 14 – Súmula dos resultados da Testagem Neuropsicológica 

(continuação) 

INSTRUMENTOS FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS RESULTADOS 

 
FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 
AVALIADAS 

 

Teste de 
Aprendizagem Verbal 

Auditiva de Rey 
(RAVLT) 

Memória auditiva verbal, memória 
imediata, memória de longo 

prazo, susceptibilidade à 
interferência, memória de 

reconhecimento e aprendizagem. 
 
 

Não houve diferenças estatisticamente 
significantes na comparação entre os grupos 

em nenhuma das medidas do teste. 

Atenção 
Sustentada; 

Controle Inibitório; 
Memória de 
Trabalho. 

 

Rey Visual Design 
Learning Test (RVDLT) 

Memória visual, memória imediata, 
memória de longo prazo, memória 

de reconhecimento e 
aprendizagem. 

Não houve diferenças estatisticamente 
significantes na comparação entre os grupos 

em nenhuma das medidas do teste. 

 
Atenção Sustentada; 

Controle Inibitório; 
Memória de 
Trabalho. 

 

Teste de Fluência 
Verbal Fonêmica (FAS) 

e Fluência Verbal 
Semântica (Animais) 

 

Monitoramento de regras e a 
inibição de respostas 

inadequadas. 

Não houve diferenças estatisticamente 
significativas e ambos os grupos apresentaram 

desempenho semelhante na execução das 
tarefas. 

 
Monitoramento de 

Regras;  
Inibição de respostas 

inadequadas; 
Fluência Verbal; 
Categorização; 

Flexibilidade 
Cognitiva 
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Tabela 14 – Súmula dos resultados da Testagem Neuropsicológica 

 
(conclusão) 

INSTRUMENTOS FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS RESULTADOS 

 
FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 
AVALIADAS 

 

Teste de Trilhas 
Atenção sustentada e atenção 

alternada. 

Não houve diferenças estatisticamente 
significantes na comparação entre os grupos 
em nenhuma das medidas do teste, porém os 
participantes do G0 realizaram a atividade em 

menor tempo e com menos erros, quando 
comparados com o G1. Na parte B do teste, o 
G0 também realizou a tarefa em menor tempo, 

com quantidade de erros superior ao G1. 
 

Memória 
Operacional; 
Flexibilidade 
Cognitiva; 

Inibição de tarefas 
automáticas. 

Stroop Test 
 

Atenção seletiva, velocidade de 
processamento da informação e 

flexibilidade cognitiva. 
 

 
Houve diferenças estatisticamente significantes 
no Cartão B, sendo que os participantes do G0 
realizaram a tarefa em menor tempo. No Cartão 
C os participantes do G0 também realizaram a 

tarefa em menor tempo e com menos erros, 
porém essa diferença apresentou-se em um 

nível tendencial. 

Controle Inibitório; 
Flexibilidade 
Cognitiva; 

 
 
 

Fonte: do autor 
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4.3 FREQUÊNCIA DOS SINTOMAS/SINAIS DE TDAH BASEADOS NA K-SADS 

 

A seguir encontram-se descritos os resultados referentes à análise da 

distribuição e associação (correlação) das 17 variáveis relacionadas aos sintomas 

ou sinais de TDAH, utilizados para o diagnóstico e que foram aplicados nos 29 

participantes positivos para TDAH.  

A tabela abaixo mostra a frequência (N, %) de participantes que 

apresentaram sintomas da lista. Como pode ser observado, houve uma variação 

ampla na frequência (N, %) de participantes que apresentaram cada um dos 17 

sintomas listados no quadro abaixo, sendo esta variação de 38 a 93%.  Os sintomas 

menos presentes nos pacientes do grupo com TDAH de acordo com a K-SADS 

foram envolver-se em atividades perigosas S17 (N=11/38%), frequentemente correr 

ou subir em coisas S9 (N=12/41%) e frequentemente estar acelerado, “a mil” S10 

(N= 17/59%). 

Os sintomas mais prevalentes foram perder coisas necessárias (N=27/93%); 

dificuldade em organizar tarefas (N=26/90%) e não gostar ou evitar tarefas que 

exigem atenção (N=26/90%). 

 

Tabela 15 – Frequência de participantes do grupo TDAH que apresentaram os 17 
sintomas listados pela K-SADS  

(continua) 

  
Sintomas/Sinais de TDAH (K-SADS) 

% 
 

N 
 

S1 Descuidado/Não presta atenção 86% 25 

S2 Desligado/Não escuta 69% 20 

S3 Não segue instruções ou termina tarefas 83% 24 

S4 Dificuldade em organizar tarefas 90% 26 

S5 Não gosta ou evita tarefas que exigem atenção 90% 26 

S6 Perde coisas necessárias 93% 27 

S7 Esquecido em atividades de rotina 79% 23 

S8 Irrequieto 86% 25 

S9 Frequentemente corre ou sobe em coisas 41% 12 

S10 Frequentemente está acelerado, "a mil" 59% 17 
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Legenda: S - número do sintoma; N - número amostral; % - porcentagem. 

 

Gráfico 3 - Frequência dos 17 sintomas/sinais da K-SADS presentes nos 
participantes do grupo com TDAH 

Legenda – S: número do sintoma; %: porcentagem.  

 

Na tabela 16, apresentamos as correlações (Rho-Spearman) não 

paramétricas dos sintomas de TDAH baseado na K-SADS e dos resultados da 

testagem neuropsicológica. Foi realizada uma análise da correlação entre as 

funções cognitivas avaliadas pelos instrumentos neuropsicológicos utilizados no 

estudo e os sintomas de TDAH. 

Tabela 15 – Frequência de participantes do grupo TDAH que apresentaram os 17 
sintomas listados pela K-SADS  

(conclusão) 

Sintomas/Sinais de TDAH (K-SADS) % 
 

N 
 

S11 Dificuldade em brincar sem fazer barulho 86% 25 

S12 Responde impulsivamente 83% 24 

S13 Dificuldade de esperar sua vez 79% 23 

S14 Interrompe os outros ou se intromete 79% 23 

S15 Não persiste, fica mudando de atividades 83% 24 

S16 Fala excessivamente 86% 25 

S17 Envolve-se em atividades perigosas 38% 11 
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O coeficiente de Spearman (ρ ou Rho) é utilizado para aferir a correlação 

entre duas variáveis quantitativas. Duas variáveis se correlacionam quando elas 

apresentam semelhanças na distribuição dos seus escores. A dimensão do efeito da 

correlação entre as variáveis é demonstrada pelos coeficientes de correlação, que 

englobam valores de -1 à +1, sendo o 0 indicado pela ausência de correlação.               

Correlação direta é quando o valor de p ou Rho é maior que 0 (r>0), indicando 

um coeficiente positivo. Quando o valor de p ou Rho é menor que 0 (r<0), temos 

uma correlação inversa, ou seja, coeficientes negativos (MIOT, 2018). 

Para Cohen (1988), valores entre 0,10 e 0,29 indicam correlações fracas, 

valores entre 0,30 e 0,49 indicam correlações moderadas e valores entre 0,50 e 1 

indicam correlações fortes.  

Isso significa que algumas correlações apresentadas na tabela abaixo, são 

conforme a proposta de Cohen (1988), consideradas como tendo força “moderada” a 

“forte”, apresentando diferenças estatisticamente significantes, com valor de p≤ 0,05.  

O objetivo desta correlação foi analisar quais os instrumentos 

neuropsicológicos utilizados que avaliam os sintomas listados pela K-SADS e se 

esta relação entre sintoma e teste neuropsicológico possui significância estatística. 

Começando pelo sintoma S1 (descuidado/ não presta atenção), observamos 

que o Índice de Organização Perceptual do WISC-IV, o Rey Visual Design Learning 

Test (RVDLT) na etapa de Reconhecimento e o teste D2 (amplitude de oscilação) 

apresentaram significância estatística quando correlacionados com este sintoma.  

No sintoma S2 (desligado/ não escuta), o subteste procura símbolos do 

WISC-IV e o teste D2 (amplitude de oscilação) apresentou diferenças estatísticas 

significativas. O sintoma S4 refere-se à dificuldade do paciente com TDAH em 

organizar tarefas. Os instrumentos que apresentaram nível de significância 

estatístico com esta função executiva foram o Rey Visual Design Learning Test 

(RVDLT) e o Teste de Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey (RAVLT), nas etapas 

de avaliação da memória imediata. “Não gosta” ou “evita tarefas que exigem 

atenção” (S5), este sintoma foi correlacionado com o QI Total do WISC-IV e com o 

teste D2 (amplitude de oscilação). O sintoma S6 retrata a perda de coisas 

necessárias. Dentro da bateria de testagem selecionada, houve diferenças 

estatisticamente significantes nos testes Figuras Complexas de Rey (cópia e 

memória) e no subteste cancelamento do WISC-IV, ambos os instrumentos de 
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execução. Todas estas tarefas requerem o uso da percepção e da atenção visual, 

do planejamento e da criação de estratégias. Em relação ao sintoma 

“frequentemente está acelerado”, “a mil” (S10), os instrumentos que apresentaram 

resultados estatísticos significantes ao serem associados com o sintoma foram 

Figuras Complexas de Rey (tempo em minutos), subteste Procurar Símbolos (WISC-

IV), Índice de Organização Perceptual (WISC-IV), RVDLT (memória imediata), 

RAVLT (total) e teste D2 (amplitude de oscilação). Em relação à “dificuldade de 

esperar a sua vez” (S13), é um sintoma presente em alguns pacientes com TDAH. 

Este prejuízo está relacionado ao automonitoramento e os testes que apresentaram 

significância estatística foram o Índice de Compreensão Verbal (ICV-WISC-IV), 

RAVLT (lista distratora- B1) e Teste D2 (erro 1 e erro 2). O sintoma “interrompe os 

outros” ou “se intromete” (S14) apresentou significância estatística ao ser 

correlacionado com o subteste Sequência de Números e Letras (SNL) e Índice de 

Compreensão Verbal, ambos do WISC-IV. O fato de “não persistir” ou “ficar 

mudando de atividades” é outro sintoma presente em alguns pacientes com TDAH, 

aqui representado por (S15) e correlacionado com o Índice de Velocidade de 

Processamento (IVP-WISC-IV), RAVLT (A7) e Teste de Trilhas (Parte B). O sintoma 

(S17) “fala excessivamente”, foi correlacionado com o Teste Figuras Complexas de 

Rey (cópia e memória). Na tabela abaixo é possível verificar o nível de significância 

de cada instrumento correlacionado com os sintomas de TDAH.  

 

Tabela 16 - Correlações (Rho - Spearman) não paramétricas dos sintomas de TDAH 
(K-SADS) e da testagem neuropsicológica 

(continua) 

Sintomas/Sinais de 
TDAH (K-SADS) 

% N Correlações (Testagem Neuropsicológica) 

S1 
Descuidado/ 
Não presta 

atenção 
86 25 

 

IOP SP: Rho = 0,395; p = 0,034* / IOP PC: Rho = 0,384; 
p = 0,04* / IOP CLAS: Rho = 0,384; p = 0,40; RVDLT 

RECONHECIMENTO ERB: Rho = -0,378; p = 0,043*; D2 
AO: Rho = 0,372; p = 0,047* 

 

S2 
Desligado/ Não 

escuta 
69 20 

 

WISC PS RB: -0,433; p =0,019*; D2 AO: Rho = 0,483; p 
= 0,008** 
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Tabela 16 - Correlações (Rho - Spearman) não paramétricas dos sintomas de TDAH 
(K-SADS) e da testagem neuropsicológica 

(continuação) 

Sintomas/Sinais de 
TDAH (K-SADS) 

% N Correlações (Testagem Neuropsicológica) 

S3 

 

Não segue 
instruções ou 

termina tarefas 

 

83 24 

 

 

S4 
Dificuldade em 

organizar 
tarefas 

90 26 

 

RVDLT T1(Trilha 1)ERB: Rho = -0,376; p = 0,044* ; 
RAVLT A2: Rho = - 0,405; p = 0,028* 

 

S5 
Não gosta/evita 

tarefas que 
exigem atenção 

90 26 

 

QIT CLAS: Rho = 0,368; p = 0,049*; D2 AO: Rho = 
0,367; p = 0,050*   

  

S6 
Perde coisas 
necessárias 

93 27 

 

REYC TOTAL: Rho = 0,397; p = 0,033* / REYM TOTAL: 
Rho = 0,374; p = 0,045 *; WISC CA B: Rho = 0,431; p = 

0,019*    

 

S7 

 

Esquecido em 
atividades de 

rotina 

 

79 23  

S8 Irrequieto 86 25  

S9 
Frequentemente 

corre ou sobe 
em coisas 

41 12 

 

WISC CB RB: Rho = 0,399; p = 0,032*/ WISC RM RB: 
Rho = 0,433; p = 0,019**; ICV SP: Rho = 0,424; p = 

0,022* / IOP SP: Rho = 0,386; p = 0,039*; D2 Erro1: Rho 
= 0,369; p = 0,049* 
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Tabela 16 - Correlações (Rho - Spearman) não paramétricas dos sintomas de TDAH 
(K-SADS) e da testagem neuropsicológica 

(continuação) 

Sintomas/Sinais de 
TDAH (K-SADS) 

% N Correlações (Testagem Neuropsicológica) 

S10 
Frequentemente 
está acelerado, 

"a mil" 
59 17 

 

REYC RB MIN: Rho = 0,453; p = 0,014**; WISC PS B: 
Rho = -0,499; p = 0,006****; IOP SP: Rho = 0,411; p = 
0,027**; RVDLT T4 ERB: Rho = -0,496; p = 0,006**; 

RAVLT Total: Rho = 0,369; p = 0,049**; D2 AO: Rho = 
0,509; p = 0,005** 

 

S11 

 

Dificuldade em 
brincar sem 

fazer barulho 

 

86 25 RAVLT A1 (LISTA1): Rho = 0,386; p = 0,039* 

S12 
Responde 

impulsivamente 
83 24  

S13 
Dificuldade de 

esperar sua vez 
79 23 

 

ICV SP: Rho = 0,433; p = 0,019* / ICV PC: Rho = 0,382; 
p = 0,041*; RAVLT B1: Rho = - 0,413; p = 0,026**; D2 

Erro1: Rho = 0,433; p = 0,019* / D2 Erro2: Rho = 0,442; 
p = 0,016* 

 

S14 
Interrompe os 
outros ou se 

intromete 
79 23 

 

WISC SNL RB: Rho = -0,389; p = 0,037**; ICV SP: Rho 
= 0,495; p = 0,006 **/ ICV PC: Rho = 0,444; p = 0,016 */ 

ICV CLAS: Rho = 0,479; p = 0,009** 

 

S15 
Não persiste, 
fica mudando 
de atividades 

83 24 

 

IVP SP: Rho = 0,399; p = 0,032*; RAVLT A2: Rho = - 
0,409; p = 0,028* / RAVLT A7: Rho = - 0,398; p = 0,032* 

; TRILHAS B: Rho = - 0,371; p = 0,047* 
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Legenda: S - Número dos sintomas; AO - amplitude de oscilação; p - nível de significância; Rho- 
correlações (Rho - Spearman) não paramétricas. IOP – Índice de Organização Perceptual; ICV - 
Índice de Compreensão Verbal; RVDLT - Rey Visual Design Learning Test; RAVLT - Teste de 
Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey; WISC-PS - Procurar Símbolos; WISC-CA - Cancelamento; 
WISC-CB - Cubos; WISC-RM - Raciocínio Matricial; WISC-SNL - Sequência de Números e Letras; 
QIT - QI Total; Teste de Trilhas - Parte B; REYC - Figuras Complexas de Rey - cópia; REYM - Figuras 
Complexas de Rey - memória; SP= Soma Ponderada; PC= Ponto Composto; Clas= Classificação; 
RB= Resultado Bruto; ERB= Escore Resultado Bruto.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 16 - Correlações (Rho - Spearman) não paramétricas dos sintomas de TDAH 
(K-SADS) e da testagem neuropsicológica 

(conclusão) 

Sintomas/Sinais de 
TDAH (K-SADS) 

% N Correlações (Testagem Neuropsicológica) 

S16 
Fala 

excessivamente 
86 25 

 

REYC Total: Rho = 0,420; p = 0,023* / REYM Total: Rho 
= 0,437; p = 0,018* 

 

S17 

 

Envolve-se em 
atividades 
perigosas 

 

38 11  
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5 DISCUSSÃO 

 

A dificuldade em traçar um perfil neuropsicológico dos pacientes com TDAH 

reside no fato de que nem sempre os pacientes apresentam os mesmos prejuízos 

nos mesmos instrumentos em diferentes pesquisas, ou seja, existem muitas 

variáveis a serem controladas como, por exemplo, a presença de comorbidades, as 

diferentes apresentações do transtorno, o sexo, a faixa etária, entre tantas outras 

que interferem de maneira significativa nos resultados dos estudos (MAHONE; 

DENCKLA, 2017). 

Este estudo teve como objetivo geral verificar se as alterações cognitivas 

normalmente encontradas em crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade do tipo combinado também estão presentes em crianças com 

desenvolvimento típico e sem sintomatologias psiquiátricas, através da avaliação de 

função executiva. 

Foram selecionados oito instrumentos psicométricos com o objetivo de avaliar 

as seguintes habilidades cognitivas: potencial intelectual, os processos de resolução 

de problemas; memória episódica verbal; capacidade de evocação da memória 

imediata; aprendizagem; susceptibilidade à interferência cognitiva; memória 

episódica de reconhecimento; aprendizagem não verbal; atenção concentrada 

visual; funções neuropsicológicas de percepção visual e memória imediata; 

monitoramento de regras; inibição de respostas inadequadas; atenção seletiva; 

flexibilidade mental cognitiva; velocidade de processamento da informação e 

escaneamento visual.     

Diante das limitações dos estudos encontrados na literatura, relacionados às 

características de recrutamento e seleção de casos, buscamos ser rigorosos, 

primeiramente, na constituição da amostra, de modo a eliminar os possíveis vieses 

que poderiam interferir negativamente nos resultados. Sendo assim, este estudo foi 

constituído apenas por meninos (considerando a menor prevalência do sexo 

feminino e consequente dificuldade em obter amostragem apropriada para o controle 

do efeito) voluntários, com participantes oriundos da comunidade, diagnosticados de 

forma independente e com rigor metodológico quanto ao uso de critérios 

diagnósticos do DSM-IV, ao invés do emprego usual apenas de escalas de 

rastreamento (como SNAP IV ou Conners, por exemplo), assim como limitar os 
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casos a uma única apresentação do TDAH, com o TDAH com a apresentação 

combinada e sem comorbidades psiquiátricas.  

Em segundo lugar, destaca-se a extensa bateria de instrumentos 

psicométricos utilizados, permitindo assim uma compreensão ampla do 

funcionamento cognitivo dos participantes, além da comparação do funcionamento 

de uma mesma função cognitiva, através da utilização de instrumentos distintos.  

Outro dado de extrema relevância deste estudo é que apenas 5 dos 29 

voluntários do G1 já possuíam o diagnóstico de TDAH antes da pesquisa (tendo sido 

revistos e confirmados), sendo que os outros 24 voluntários que compuseram este 

grupo foram diagnosticados dentro do estudo. Considerando que a ausência de um 

diagnóstico anterior poderia ser fruto de um não reconhecimento da condição ou de 

ausência de demanda clínica, ou ainda, de ausência de recursos assistenciais. 

Entretanto, os casos novos encontrados na fase de recrutamento, são um exemplo 

do quadro de subdiagnóstico, com crianças que apresentam dificuldades 

comportamentais e escolares e que não recebem o diagnóstico adequado. Diante 

deste resultado, fica evidenciada a importância deste trabalho e a necessidade de 

elaboração de Políticas Públicas para atender às necessidades dos pacientes com o 

TDAH.  

A despeito de nossos melhores esforços para controlar variáveis 

confundidoras e garantir a melhor qualidade na avaliação, reconhecemos limitações 

que ainda devem ser consideradas na devida apreciação dos resultados alcançados. 

Consideramos como uma limitação deste estudo o fato de muitos instrumentos 

neuropsicológicos utilizados não estarem padronizados para a população brasileira, 

apesar de o uso ser autorizado em pesquisas. Uma segunda limitação do estudo é o 

fato de termos focado exclusivamente na apresentação combinada do TDAH e 

incluído apenas voluntários do sexo masculino, limitando assim a generalização dos 

resultados para as demais apresentações do transtorno e para a população 

feminina. Isto se deveu basicamente ao reconhecimento da impossibilidade de 

alcançar, no tempo adequado para um projeto de mestrado, um tamanho amostral 

satisfatório (considerando a extensa avaliação clínica e neuropsicológica), que 

permitisse o controle de todas as variáveis envolvidas (sexo, subtipos diagnósticos). 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

A idade das mães dos voluntários participantes variou de 29 a 54 anos, com 

uma distribuição heterogênea entre os grupos. Em relação à cor da pele destas 

mães, a maioria denominava-se branca (51,7%). Quando as mães foram 

questionadas sobre o número de filhos que possuíam, houve uma prevalência de 

56,9% ou seja, 33 das 58 mães entrevistadas relatando ter dois filhos. Considerando 

o posicionamento da criança participante da pesquisa em relação aos outros irmãos, 

houve uma prevalência de participantes primogênitos (55,2%); a maioria era 

praticante do catolicismo (51,7%). Foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes para as variáveis sociodemográficas maternas em relação ao nível de 

escolaridade das mães participantes do estudo e da renda familiar, ambas 

superiores no grupo de mães cujos filhos não apresentam TDAH. Segundo Barkley 

(2020, p. 181), as variáveis citadas acima em relação a menor escolaridade e menor 

renda no grupo de mães cujos filhos tem o diagnóstico de TDAH são fatores de risco 

para o agravamento do transtorno. A média da idade materna no grupo de mães 

cujos filhos não apresentam TDAH esteve um pouco mais elevada do que no grupo 

de mães de filhos com TDAH, porém essa diferença apresentou-se em um nível 

tendencial, sem atingir significância estatística. Em relação ao número de filhos, esta 

variável mostrou-se discretamente superior no grupo de mães cujos filhos não 

apresentam TDAH, sem apresentar significância estatística. Houve diferenças 

estatisticamente significativas para a variável relacionada às mães dos participantes 

em relação ao fato de ter marido/companheiro, com um número maior de mães com 

companheiros no G0 (44,8%) do que no G1 (29,3%). Este resultado pode ser 

explicado por Barkley (2020, p. 224), onde ele diz que o desgaste emocional dos 

pais cujos filhos possuem o diagnóstico de TDAH pode refletir negativamente na 

vida do casal, com uma chance maior de separações e divórcios, quando 

comparados com pais de crianças sem o diagnóstico. Resumindo, os dados 

analisados em relação às variáveis sociodemográficas maternas, as diferenças 

estatisticamente significativas resumem-se às três variáveis: escolaridade, renda 

familiar e o fato de ter marido/ companheiro. 

No que se refere às características desenvolvimentais dos sujeitos 

participantes, a amostra diferiu apenas com relação ao fato dos voluntários fazerem 
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ou não algum tratamento de saúde, sendo que apenas (3,4%) dos voluntários sem o 

TDAH relataram fazer algum tratamento de saúde, enquanto que no grupo com 

TDAH esse valor foi de (17,2%). Crianças com TDAH parecem apresentar mais 

problemas de saúde do que crianças sem o diagnóstico e isso pode ser explicado 

pelo fato das crianças com o transtorno serem mais suscetíveis a acidentes de 

diversas naturezas, aumentando a necessidade de visitas médicas frequentes e 

maiores custos com a saúde (BARKLEY, 2020, p. 60). Não houve diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos em relação à interação social nos primeiros 

anos de vida, desenvolvimento psicomotor, história pregressa de abuso e uso atual 

de medicação. Também não houve diferenças estatísticas significativas entre as 

médias das idades dos sujeitos participantes da pesquisa e nem em relação ao tipo 

de escola, sendo que (63,8%) dos participantes estavam inseridos em escolas 

públicas, aspecto positivo do estudo, pois se a inserção em escolas Públicas ou 

Privadas estivesse discrepante estre os grupos, poderíamos ter uma fonte de viés 

em relação ao desempenho cognitivo dos participantes, dadas as diversas variáveis 

(sociais, culturais e linguísticas) que permeiam o ambiente escolar no qual o 

paciente está inserido (ANASTASI, 1977). 

 

5. 2 TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA 

 

De acordo com Chhabildas, Penninngton e Willcutt (2001), os prejuízos 

neuropsicológicos em pacientes com o diagnóstico de TDAH estão relacionados ao 

controle inibitório, planejamento e memória operacional, funções executivas 

primordiais para a adaptação do indivíduo e para a realização de metas e objetivos.  

Para Diamond (2013), a flexibilidade cognitiva é uma função executiva 

complexa, pelo fato de seu funcionamento adequado depender de outras funções, 

como a memória de trabalho, o controle inibitório e a atenção alternada. Funções 

estas que se encontram alteradas em pacientes com TDAH.  

No trabalho de Ahmadi et al. (2014), os pesquisadores mostraram que o 

funcionamento executivo de crianças com TDAH difere do funcionamento de 

crianças sem o transtorno, assim como este funcionamento executivo também difere 
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entre as apresentações do transtorno, sendo que crianças com a apresentação 

combinada do transtorno tendem a apresentar mais prejuízos no controle inibitório.  

Em uma meta-análise realizada por Pievsky e McGrath (2018), os 

pesquisadores encontraram diferenças em várias funções executivas na 

comparação entre pacientes com o diagnóstico de TDAH e pacientes do grupo 

controle, especialmente na memória de trabalho e no controle inibitório, com pior 

desempenho no grupo com o diagnóstico. 

Trevisan (2014) relata que os pacientes com TDAH apresentam mais erros 

em tarefas que exigem a inibição de uma resposta, além de prejuízos em tarefas 

aritméticas, devido ao prejuízo na memória de trabalho. 

Como podemos observar, vários trabalhos sobre o tema apontam que os 

maiores prejuízos encontrados em pacientes com o diagnóstico de TDAH estão 

relacionados com as funções executivas. Apesar das pesquisas diferirem em relação 

ao tamanho amostral, idade dos participantes e instrumentos neuropsicológicos 

utilizados, todos os estudos concluem e reforçam os prejuízos executivos presentes 

nos pacientes com o diagnóstico. 

 

5. 2. 1 WISC-IV 

  

Em relação ao QI dos participantes, tanto no G0 como no G1, o QI mínimo foi 

de 85 (média-inferior). O QI máximo no G0 foi de 157 (muito superior) e no G1 foi de 

127 (superior). Este resultado é importante por destacar que as amostras estiveram 

equilibradas em relação aos índices de QI, além de apresentarem um funcionamento 

intelectual satisfatório. Este foi um outro aspecto positivo do estudo, considerando 

que o QI mínimo para a participação no estudo era de 85. Buscamos com este 

critério manter uma amostra mais homogênea, de modo a excluir do estudo as 

crianças com deficiência intelectual, evitando assim vieses que pudessem interferir 

negativamente nos resultados da testagem, garantindo desta forma que qualquer 

funcionamento cognitivo alterado não estivesse associado a nenhuma condição 

além da estudada.  

Como já apresentado em diversos estudos, crianças com TDAH apresentam 

inteligência preservada. Quando comparadas com outras crianças sem o diagnóstico 
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em testes de QI, as crianças com TDAH tendem a apresentar resultados mais 

baixos, não por prejuízo intelectual, mas sim pelo fato de algumas tarefas dos testes 

de QI requererem o bom funcionamento executivo, sendo esta função prejudicada 

nos pacientes com o diagnóstico (BARKLEY, 2020, p. 208). Os nossos achados 

corroboram estes dados, ao mostrar que os pacientes com o diagnóstico 

apresentaram uma média de QI (104,17), classificação na média, enquanto que a 

média do G0 foi de (120,24), classificação na média superior.  

Durante toda a revisão da literatura sobre o assunto, grande parte dos 

estudos realizados com esta população com TDAH trouxeram o fator composição 

amostral como limitante, visto que as amostras eram muito heterogêneas em relação 

ao gênero, faixa etária, apresentação do TDAH, além da presença de comorbidades 

psiquiátricas. Diante de todas estas limitações encontradas na literatura, este estudo 

buscou controlar o maior número de variáveis possíveis, podendo assim ter um 

resultado mais fidedigno e passível de generalizações. 

Em relação aos resultados do WISC-IV, que é o padrão-ouro dentro da 

avaliação neuropsicológica, foi possível identificar resultados estatisticamente 

significativos entre os grupos em diversos subtestes. Iniciando pelos subtestes 

verbais, houve diferenças estatisticamente significantes entre o G0 e o G1 nos 

seguintes subtestes: Compreensão; Informação; Dígitos; Sequência de Números e 

Letras e Aritmética, com valores superiores para o G0. Como observado, os 

pacientes do grupo com TDAH apresentaram prejuízos em memória operacional 

(memória de trabalho), ou seja, na capacidade de manipular informações 

mentalmente, exigindo para isso a atenção e a concentração.  

Além disso, os participantes com TDAH também apresentaram resultados 

inferiores nos subtestes Compreensão e Informação, que avaliam memória 

semântica, capacidade de retenção e rememoração das informações do contexto 

escolar e também do ambiente, além de avaliar o julgamento moral e ético de 

condutas.  

Esses achados parecem corroborar a teoria da autorregulação de Barkley 

(1997). De acordo com este autor, os sintomas do TDAH são decorrentes da 

dificuldade de automonitoramento e de autocontrole, que nada mais é que a 

capacidade de inibir comportamentos irrelevantes, mantendo o foco em atividades 
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relevantes e a criação de estratégias para solucionar os problemas decorrentes do 

cotidiano, sejam eles de ordem intelectual ou social.  

Nos Subtestes de Execução do WISC-IV, houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos nos seguintes subtestes: Cubos; Conceitos Figurativos; 

Raciocínio Matricial e Códigos, com valores superiores para o G0. Os três primeiros 

subtestes exigem organização perceptual, ou seja, avaliam a capacidade do 

indivíduo de percepção visual, organização, integração dos processos visuais e 

motores, atenção, percepção de detalhes, capacidade de abstração e resolução de 

problemas. Já o subteste Códigos, avalia a velocidade do processamento da 

informação, que requer o uso da memória de curto prazo, percepção visual, 

flexibilidade cognitiva e coordenação visuomotora. 

Estes resultados corroboram os achados de outros estudos, ao relatarem os 

prejuízos nas funções executivas de crianças com TDAH, além das dificuldades 

atencionais. Barkley (1997), Nigg (2005) e Mattson, Crocker e Nguyen (2011), 

encontraram em seus estudos que a disfunção executiva é uma das alterações 

cognitivas que mais representam as crianças com Transtorno de Deficit de Atenção 

e Hiperatividade.  

Todos os índices ou Pontos Compostos do WISC-IV também mostraram 

diferenças estatísticas significativas na comparação entre os grupos, com 

desempenho superior no G0.  

Cortés et al. (2015), relatam que apesar do Índice de Memória Operacional do 

WISC–IV não ser por si só suficiente para diagnosticar o TDAH, um desempenho 

inferior nos substestes que compõem este índice pode sugerir o transtorno, 

considerando que os pacientes com o diagnóstico possuem um prejuízo nesta 

função executiva. 

Além de avaliar o potencial intelectual, o WISC-IV também avalia o 

desempenho cognitivo e o processo de resolução de problemas em crianças e 

adolescentes. Todos os índices do WISC-IV avaliam diferentes funções executivas, 

fato este que explica o motivo pelo qual os participantes do G0 apresentaram 

desempenho superior em todos eles quando comparados com os participantes do 

G1. Considerando o que os autores apresentam sobre o perfil neuropsicológico dos 

pacientes com TDAH com a apresentação combinada, o WISC-IV mostrou-se 
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sensível para a avaliação do funcionamento executivo, corroborando os achados da 

literatura sobre os prejuízos dessas funções em pacientes com o diagnóstico. 

Como já mencionado anteriormente, existem poucos testes validados para a 

população brasileira, sendo esta não apenas uma limitação do estudo, mas sim uma 

limitação para a neuropsicologia brasileira. Como já referido por Rohde et al. (1998), 

as Escalas Weschler de Inteligência para crianças, são o nosso padrão ouro dentro 

do processo de avaliação neuropsicológica e ainda hoje em sua quarta edição tem 

sido o instrumento que mais tem auxiliado os profissionais na identificação de 

prejuízos cognitivos. Os pacientes do G1 apresentaram desempenho inferior quando 

comparados com os do G0 em todos os índices do teste. Hallowell e Ratey (1999) e 

Kaufman e Reynolds (1983), relataram que os pacientes com TDAH tendem a 

apresentar desempenho inferior nos subtestes que envolvem números. Os nossos 

achados vão ao encontro dos achados desses autores, ao evidenciarem 

desempenho inferior do G1 nos subtestes de Aritmética, Códigos, Sequência de 

Números e letras e Dígitos. Muito mais do que o envolvimento de números, estes 

subtestes envolvem memória operacional (memória de trabalho), sendo esta uma 

das funções executivas mais prejudicadas nos pacientes com o diagnóstico, além de 

avaliarem também resistência à distração, atenção sustentada e a atenção alternada 

no subteste sequência de números e letras.  

Os subtestes verbais do WISC-IV que não apresentaram diferenças na 

comparação entre os grupos foram Semelhanças, Vocabulário e Raciocínio com 

Palavras. 

Em relação aos subtestes de execução, não foi identificada diferença na 

comparação entre os grupos nos subtestes Completar Figuras, Procurar Símbolos e 

Cancelamento. 

Em relação ao subteste de dígitos (WISC-IV) ordem inversa, que requer um 

bom funcionamento das funções executivas (memória operacional), os pacientes 

com diagnóstico de TDAH tendem a apresentar prejuízos nesta atividade, devido ao 

comprometimento da memória operacional (SEIDMAN et al., 1997; SCHMITZ et al., 

2002). 

O subteste de Códigos exige muita atenção, além de estar envolvido também 

com as habilidades motoras. O baixo desempenho nessas tarefas pode ser 

resultante de prejuízos na habilidade motora, prejuízos atencionais (atenção 
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sustentada e seletiva) ou ainda decorrente de um comportamento impulsivo 

(FERREIRA, 2006).  

Kaufman e Reynolds (1983) relatam que crianças com o diagnóstico de TDAH 

apresentam prejuízos nos subtestes Informação, Aritmética e Códigos. 

As dificuldades com matemática, sobretudo quando envolvem procedimentos 

de cálculos, são comuns em crianças com TDAH pelas dificuldades em manter a 

atenção (MORGAN, 1999). 

 

5. 2. 2 Teste de atenção concentrada D2 

 

Em relação ao teste D2, que se trata de uma tarefa de discriminação de 

detalhes, que independe da inteligência, os nossos achados não evidenciaram 

diferenças estatisticamente significantes na comparação entre os grupos em 

nenhuma variável deste instrumento, porém o G1 apresentou desempenho inferior 

nas variáveis resultado bruto (RB), erro tipo 2, que se refere aos erros por omissão e 

no resultado líquido. Em relação à variável amplitude atencional, os grupos 

trabalharam de maneira muito semelhante, não sendo evidenciada diferença entre 

eles na oscilação da atenção. 

Uma possível explicação para a não diferença estatística entre os grupos em 

nenhuma medida do teste é que de acordo com Coutinho, Mattos e Abreu (2010), o 

teste D2 é um teste de curta duração e para estes autores, a avaliação da atenção 

sustentada, requer a utilização de instrumentos mais longos, pois instrumentos 

curtos podem dificultar a identificação de possíveis prejuízos. Uma outra 

possibilidade que justifique o fato dos grupos terem apresentado pouca oscilação 

atencional e trabalhado de maneira semelhante nesta tarefa pode estar relacionada 

com o ambiente de testagem (sem ruídos, poucos estímulos distratores na sala e o 

fato do paciente saber que estava sendo avaliado) ou ainda, pelo fato do paciente 

saber que o tempo para a execução da tarefa não era livre, e que ele teria um tempo 

de 20 segundos  para fazer as marcações pertinentes em cada linha, podendo então 

o fator tempo ter funcionado como uma variável inibitória. 

Na execução do teste D2, as crianças com TDAH conseguiram manter um 

ritmo de trabalho muito similar com o dos pacientes sem o diagnóstico, não 

apresentando diferenças na amplitude de oscilação. Apesar do ritmo da tarefa ter 
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sido parecido entre os grupos, os pacientes com TDAH cometeram mais erros.  De 

acordo com Ferreira (2006), esses resultados indicam a existência de déficits 

atencionais (erros de omissão) e impulsividade (erros de marcação). Apesar dos 

voluntários terem trabalhado de maneira semelhante, eles não executaram a tarefa 

com precisão.   

O teste D2 além de avaliar atenção sustentada, também avalia memória de 

trabalho (pois os modelos de letras que podem ser assinalados não constam na 

folha de execução do teste e sim no exemplo). Como o exemplo fica do lado inverso 

da folha e existe um tempo para a execução de cada linha, o voluntário tem que 

memorizar os modelos, pois se ele ficar virando a folha para relembrar o que pode 

ser marcado, ele perderá tempo (PACHECO, 2005).  

Segundo Godoy (2012), a atenção seletiva também é uma função cognitiva 

importante de ser avaliada em pacientes com TDAH, já que a incapacidade de 

selecionar os estímulos relevantes inibindo os distratores é uma dificuldade muito 

presente em pacientes com TDAH. A atenção seletiva é uma função cognitiva que 

interfere nas funções executivas, além de estar muito prejudicada em pacientes com 

o diagnóstico (PIEVSKY; MCGRATH, 2018; LEZAK et al., 2004). 

No estudo de Bledsoe et al. (2020), os autores também não encontraram 

diferenças estatisticamente significantes para o escore total do teste D2, 

comparando crianças com TDAH, subtipo combinado, e crianças com 

desenvolvimento típico. 

 

5. 2. 3 Figuras Complexas de Rey 

 

Em relação ao teste Figuras Complexas de Rey, houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos na cópia da figura, mostrando que os 

participantes do G0 apresentaram desempenho superior na habilidade 

visuoconstrutiva (habilidade de reunir as partes de uma figura de forma organizada, 

construindo assim o todo da figura), quando comparados com os participantes do 

G1. Em relação à rememoração da figura após 3 minutos, apesar da não diferença 

estatística, ambos os grupos perderam boa parte da informação visual, 

apresentando um resultado inferior quando comparamos cada grupo consigo mesmo 

nas variáveis cópia da figura e recuperação após 3 minutos. Apesar de ambos os 
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grupos terem perdido muitas informações ao analisarem a figura de recuperação, o 

G1 ainda assim apresentou desempenho inferior quando comparado com o G0, 

apesar da não diferença estatística. Os participantes do G0 apresentaram uma 

média de tempo maior na recuperação após 3 minutos, ou seja, demoraram mais 

tempo para executar a tarefa quando comparados com o G1, apesar desta diferença 

não ter sido estatisticamente significante. De acordo com Oliveira, Rigoni e Rey 

(2014), a reprodução da cópia da figura indica a capacidade visuoespacial e a 

habilidade de organização, enquanto a reprodução da memória indica o quanto de 

informação foi armazenada e recuperada. 

Camargo e Cidd (2000) relatam que para executar uma atividade 

visuoconstrutiva, algumas condições anteriores precisam estar preservadas, como 

por exemplo, o raciocínio espacial, capacidade de formular um plano para atingir 

uma meta específica e a capacidade de automonitoramento. Alterações em algumas 

dessas funções podem originar um déficit visuoconstrutivo. 

Seguindo Oliveira, Rigoni e Rey (2014) e Camargo e Cidd (2000), os achados 

do nosso estudo condizem com estas explicações, mostrando que os participantes 

do G1 apresentaram desempenho visuoespacial inferior quando comparados com o 

G0, além de dificuldades na organização para o desenho, culminando em uma 

reprodução inferior da figura após 3 minutos, ou seja, realizaram a reprodução em 

menor tempo do que o G0, pelo fato de rememorarem menos elementos da figura, 

apresentando produções com menos riqueza de detalhes. 

De acordo com Barkley (2020, p. 213), diversos estudos na literatura 

apresentaram como resultados que crianças com o TDAH exibem prejuízos no 

controle motor, quando comparadas com crianças sem o diagnóstico, podendo este 

prejuízo ser observado, por exemplo, na escrita e nos desenhos. Os nossos 

achados corroboram estes estudos anteriores, ao analisar qualitativamente os 

desenhos do G0 em comparação com o G1. Os desenhos do G0 além de 

apresentarem melhor simetria e proporção, também apresentaram mais riquezas de 

detalhes como já mencionado anteriormente. 

Estes prejuízos visuoconstrutivos e executivos como dificuldade de 

planejamento dos pacientes com TDAH também foram observados nos subtestes do 

WISC-IV que avaliaram estas mesmas funções, corroborando assim os achados de 

Barkley et al. (2008), quando este relata os impactos do TDAH nas funções 

executivas dos pacientes diagnosticados. 
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5. 2. 4 Teste de Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey (RAVLT) 

 

Em relação ao Teste de Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey (RAVLT), não 

houve diferenças estatisticamente significantes em nenhuma medida do teste, sendo 

que os grupos apresentaram desempenho semelhante. Isso nos diz que os 

voluntários com TDAH não apresentaram prejuízos nesta tarefa, ou seja, não 

apresentaram prejuízos na estocagem da informação verbal e nem prejuízos na 

recuperação da memória verbal (memória episódica verbal de evocação tardia e 

nem na memória episódica de reconhecimento) quando comparados com os 

voluntários sem o transtorno. Ambos os grupos apresentaram uma curva de 

aprendizagem ascendente, se beneficiando das repetições. 

 

5. 2. 5 Rey Visual Design Learning Test (RVDLT) 

 

Em contrapartida, apesar dos grupos também não terem apresentado 

diferenças estatísticas significantes em nenhuma medida do Rey Visual Design 

Learning Test (RVDLT), o G1 apresentou desempenho inferior na análise da 

memória episódica (após 30 minutos) e nos erros de reconhecimento. Podemos 

então dizer que os voluntários do G1 apresentaram desempenho inferior quando 

comparados com os voluntários do G0 na consolidação do conteúdo visual 

apreendido e na recuperação da memória visual (memória episódica visual de 

evocação tardia), apesar da curva de aprendizagem ascendente na avaliação da 

memória visual imediata. 

Em relação ao RVDLT, os resultados não apresentaram diferenças 

estatísticas na comparação entre os grupos, porém o G1 apresentou um 

desempenho inferior em relação à memória episódica de evocação tardia, ou seja, 

lembraram menos figuras quando comparados com o G0.  

 

5. 2. 6 Teste de Trilhas  

 

No Teste de Trilhas, apesar de não termos encontrado diferenças estatísticas 

em nenhuma das variáveis do teste, o G1 levou mais tempo para executar a tarefa 

tanto na parte A (atenção sustentada), quanto na parte B (atenção alternada), além 
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de ter apresentado mais erros nas diferentes partes da tarefa (A e B), evidenciando 

assim um desempenho inferior do G1 na atenção sustentada e na atenção alternada 

quando comparado com o G0. 

Além da atenção este instrumento também avalia a velocidade de 

processamento da informação. Em relação à parte B do teste, além destas funções 

já mencionadas, ele também avalia função executiva (memória operacional - pois é 

necessário recordar a sequência alfabética e numérica e trabalhar de maneira 

alternada com esses estímulos, além da exigência da flexibilidade cognitiva. De 

acordo com Ferreira (2006), o teste de trilhas é um instrumento sensível para 

identificar essas alterações executivas em crianças com TDAH. Apesar dos nossos 

achados não terem evidenciado diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos nesta tarefa, o G1 apresentou mais erros e maior tempo na execução da 

tarefa tanto na parte A como na parte B. De acordo com Barkley et al. (2001), a 

parte B do teste de trilhas requer mais das funções executivas que comumente 

estão prejudicadas em pacientes com TDAH. De acordo com Pacheco (2005) e 

Fischer (1990), pacientes com TDAH gastam mais tempo para realizar a parte B do 

teste, além de cometerem mais erros. 

Chhabildas et al. (2001), comparou o desempenho de pacientes com TDAH 

no teste de trilhas e encontrou que os pacientes com a apresentação desatenta e 

combinada apresentam prejuízos na velocidade de processamento da informação, e 

que estes prejuízos na velocidade de processamento tendem a ser mais 

significativos quanto maior for o prejuízo atencional.  

No estudo de Bolfer (2009), foi avaliada a atenção e as funções executivas de 

crianças com TDAH. Os diferentes instrumentos neuropsicológicos utilizados nesta 

pesquisa revelaram diferenças na comparação entre os grupos na tarefa de trilhas 

parte B. Os pacientes do G1 apresentaram mais erros que o G0, além de terem 

levado mais tempo para concluir a tarefa. Estes resultados vão ao encontro de 

nossos achados, ao mostrarem os prejuízos atencionais (atenção alternada) e 

prejuízos executivos (flexibilidade cognitiva) na comparação entre os grupos nesta 

tarefa. 
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5. 2. 7 Teste de Fluência Verbal de Letras (FAS) e Semântica 

 

A fluência verbal de letras é uma tarefa que exige um funcionamento 

adequado das funções executivas, através do monitoramento de regras e inibição de 

respostas impróprias.  

Em um estudo de meta-análise, Sergeant et al. (2002), relataram que três dos 

seis estudos encontrados na literatura apresentaram diferenças estatísticas 

significativas na comparação entre os participantes do grupo com TDAH e os 

participantes sem TDAH nas tarefas de fluência verbal de letras, e apenas dois dos 

nove estudos de tarefas de fluência verbal semântica, apresentaram diferença 

estatística significativa na comparação entre o grupo G1 e o grupo G0,  tendo o 

grupo G0 apresentado desempenho superior na execução da tarefa. No estudo de 

Grodzinsky e Barkley (1999), os autores apontaram que a tarefa de fluência verbal 

de letras tem adequado poder preditivo positivo, conseguindo identificar 90% das 

crianças com TDAH. Cohen et al. (1999), concluíram que o desempenho inferior de 

crianças com TDAH quando comparadas com crianças sem o TDAH, na tarefa de 

fluência verbal, pode ser em decorrência da existência de alguma comorbidade 

associada ao TDAH, como por exemplo a dislexia de desenvolvimento ou a uma 

deficiência de aprendizagem.  

Na literatura de estudos brasileiros, usando o mesmo teste em crianças com 

TDAH e na faixa etária próxima a do nosso estudo, encontramos o estudo de 

Silveira et al. (2009), onde os resultados mostram desempenho similar em provas de 

fluência verbal e fonológica e semântica em crianças com TDAH, sendo que os 

resultados superiores em ambos os grupos ocorreu na prova de fluência verbal 

semântica. 

No estudo de Moura, Simões e Pereira (2013), os autores também 

encontraram desempenho superior dos participantes na tarefa de fluência verbal 

semântica, relatando que esta é uma tarefa menos complexa, diferententemente da 

prova de fluência verbal fonêmica, que segundo eles, exigem mais das funções 

executivas, pelo fato de requerer maior organização e busca de estratégias. Além 

disso, os autores relatam que o desempenho adequado nesta tarefa parece estar 

associado com a maturação do lobo frontal, o que parece justificar o fato das 
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crianças apresentarem pior desempenho nesta tarefa, evidenciando assim a 

sensibilidade do instrumento em relação aos processos do neurodesenvolvimento.  

Os nossos achados corroboram os resultados dos estudos apresentados 

acima, mostrando que os grupos trabalharam de maneira muito semelhante, não 

sendo evidenciada nenhuma diferença significativa no desempenho dos grupos. 

Apesar deste desempenho semelhante, ambos os grupos apresentaram melhor 

desempenho na tarefa de fluência verbal semântica. 

 

5.2. 8 Stroop Test 

 

No Stroop Test (versão Victoria), evidenciamos diferenças estatisticamente 

significantes no cartão B (segundos), ou seja, o G1 levou mais tempo para concluir a 

tarefa do cartão B. Apesar das demais variáveis analisadas não terem apresentado 

diferenças estatísticas significativas, o G1 também demorou mais tempo para 

executar as tarefas do cartão A e do cartão C, além de terem apresentado mais 

erros quando comparados com o G0 em todos os cartões (A, B e C). Este 

desempenho inferior do G1 quando comparado com o G0 nas demais medidas do 

instrumento, apesar da não significância estatística, pode ser explicado pelo fato de 

que esta é uma tarefa que além da avaliação da atenção seletiva, também avalia 

flexibilidade cognitiva, tendo a fluência da leitura das palavras impressas nos cartões 

B e C interferido na velocidade de processamento da informação. Acreditamos que 

esta diferença no desempenho dos grupos apesar da não significância estatística, 

não esteja relacionada com o fato do G1 ter uma fluência de leitura inferior em 

relação ao G0, podendo esta diferença no desempenho ter ocorrido em função da 

dificuldade de controle inibitório dos voluntários com TDAH, ou seja, da dificuldade 

em inibir a leitura das palavras dos cartões B e C para nomear apenas as cores 

impressas. Desta forma, reforçamos a teoria de Barkley, ao dizer que o prejuízo dos 

pacientes com TDAH está mais relacionado com a autorregulação, já que nos 

subtestes de execução (Procurar Símbolos e Cancelamento) do WISC-IV, tarefas 

que avaliam a velocidade de processamento da informação, os grupos não diferiram 

entre si.  
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No estudo de Bolfer (2009), o teste Stroop versão Victoria, foi utilizado para 

avaliar as funções executivas, especificamente o controle inibitório, de crianças com 

TDAH e crianças sem o diagnóstico. Os resultados do estudo mostraram que houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no tempo de execução da 

tarefa, sendo que o grupo de crianças com o diagnóstico levou mais tempo para 

completar a tarefa.  

A meta-análise realizada por Homack e Riccio (2004), teve como objetivo 

examinar a sensibilidade e a especificidade do teste de Stroop, na identificação de 

prejuízos de função executiva de crianças e adolescentes com diagnóstico de 

TDAH. Todos os estudos analisados pelos autores apresentaram resultados 

consistentes, mostrando um desempenho inferior nesta tarefa em indivíduos com 

TDAH quando comparados com os sem TDAH. Apesar deste resultado, os autores 

salientam que embora o desempenho prejudicado nesta tarefa possa sugerir um 

distúrbio neurológico, relacionado ao lóbulo frontal, este desempenho prejudicado 

por si só não é suficiente para o diagnóstico de TDAH. 

 Apesar da não significância estatística em algumas medidas do teste, os 

nossos resultados corroboram estes achados, mostrando desempenho inferior do 

grupo G1 em todas as medidas do instrumento quando comparados com o grupo 

G0. 

 

5. 3 SÚMULA DA AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS  

 

O estudo de Bahçivan, Ayvasik e Alyanak (2015), teve como objetivo avaliar 

as funções executivas como controle inibitório, planejamento e memória de trabalho 

em crianças com o diagnóstico de TDAH e crianças sem o diagnóstico. Os testes 

utilizados para avaliar as crianças do estudo foram: Escala de Classificação de Pais 

e Professores de Conners; Escala de Inteligência Wechsler-Revisada (sendo 

utilizada para fazer o pareamento dos casos); Teste da Torre de Londres; Teste de 

Classificação de Cartões de Wisconsin; Teste de Cor de Palavras de Stroop e teste 

de fluência verbal. Os autores concluíram que as crianças do grupo TDAH - subtipo 

desatento, apresentaram melhor desempenho na memória de trabalho verbal e na 

mudança de categoria verbal do que as crianças do grupo TDAH - subtipo 

combinado. Os autores não encontraram diferenças estatisticamente significantes 
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entre os grupos TDAH - subtipo desatento e TDAH - subtipo combinado no controle 

inibitório, fluência verbal, flexibilidade cognitiva e planejamento. As crianças com 

TDAH que possuíam comorbidades associadas apresentaram prejuízos mais graves 

em todas as funções executivas avaliadas no estudo, quando comparadas com 

crianças com TDAH - subtipo combinado, apesar da gravidade dos prejuízos não ter 

sido estatisticamente significativa. O resultado do estudo mostrou que as crianças 

com TDAH com comorbidades, e crianças com TDAH - subtipo combinado, 

apresentaram prejuízos mais graves nas funções executivas quando comparadas 

com crianças com TDAH - subtipo desatento, e com crianças do G0, apoiando 

parcialmente a hipótese de Barkley, onde este relata diferenças no funcionamento 

das funções executivas nos subtipos de TDAH. Não foi encontrado na literatura 

nenhum estudo semelhante a este em crianças brasileiras.  

Os nossos resultados corroboram os achados do estudo de Bahçivan, 

Ayvasik e Alyanak (2015), mostrando que os participantes do G1 apresentaram 

desempenho inferior nas tarefas que avaliaram as funções executivas (controle 

inibitório, planejamento e memória operacional) quando comparados com os 

participantes do grupo G0.   

De acordo com Ignácio et al. (2008), Jacobson et al. (2011) e Thaler et al. 

(2012), crianças com TDAH normalmente apresentam pior desempenho quando 

comparados com crianças sem TDAH em tarefas que requerem a velocidade de 

processamento da informação. Mayes et al. (2009), relatam que prejuízos na 

velocidade do processamento da informação está mais associado com a 

apresentação combinada do transtorno. Nossos achados vão ao encontro do que 

dizem os autores acima, sendo que o G1 apresentou desempenho inferior quando 

comparado com G0 nos instrumentos que tiveram a velocidade de processamento 

interferindo no desempenho da tarefa.  

          Em relação à memória operacional, os voluntários do G1 apresentaram 

desempenho inferior quando comparados com os voluntários do G0 nas tarefas 

destinadas a avaliar esta função executiva, mostrando que os voluntários com o 

diagnóstico de TDAH apresentaram dificuldade na capacidade de manipular as 

informações mentalmente diante de gradiente atencional. A memória operacional é 

uma função executiva que realiza uma interconexão entre a percepção, a memória 

de longo prazo e sua performance no ambiente (BADDELEY, 2003). 
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O controle inibitório foi avaliado a partir da velocidade de processamento da 

informação e do número de erros dos participantes em algumas tarefas, entre elas 

teste de trilhas; stroop test e teste de fluência verbal e semântica, sendo que os 

pacientes com TDAH apresentaram desempenho inferior quando comparados com 

os sem TDAH na velocidade para a realização do teste de trilhas e do Stroop Test, 

ou seja, demoraram mais tempo para executar as tarefas, com menos precisão (pois 

apresentaram mais erros que os sem TDAH), apesar da não significância estatística.  

Não encontramos diferenças no desempenho entre os grupos no Teste de 

Fluência Verbal de Letras e Semântica, sendo que ambos os grupos apresentaram 

melhor desempenho na tarefa semântica (animais) do que na tarefa verbal de letras 

(FAS). De acordo com Silveira et al. (2009), as tarefas de fluência verbal tem sido 

incluídas na avaliação das funções executivas, sendo que estas tarefas estão 

relacionadas com a capacidade do indivíduo de organizar seus pensamentos, além 

de avaliar sua capacidade de armazenamento semântico. O desempenho dos 

participantes nesta tarefa irá depender da extensão do seu vocabulário, além de 

envolver memória operacional. Ainda de acordo com os autores mencionados 

acima, as provas de fluência verbal estão relacionadas com o córtex pré-frontal, 

sendo menos dependentes da memória e mais dependentes de estratégias de 

busca (é um processo que exige mais esforço mental, é mais trabalhoso). Já as 

provas semânticas são mais dependentes da memória (capacidade de 

armazenamento), sendo, portanto um processo automático, contribuindo para um 

melhor resultado dos participantes. O que pode justificar o comportamento 

semelhante dos participantes nesta prova é que independente do diagnóstico do 

TDAH, as crianças de ambos os grupos mostraram-se motivadas na execução da 

tarefa e mais uma vez o limite de tempo para a execução da tarefa pareceu 

funcionar de maneira positiva, mantendo os participantes focados. 

Na avaliação da atenção sustentada, os resultados mostraram-se 

estatisticamente significativos na comparação entre os grupos nos subtestes 

(dígitos, sequência de números e letras, conceitos figurativos, e aritmética do WISC-

IV), com resultados inferiores para o grupo estudo. Na avaliação do teste D2 

(resultado bruto), os resultados não apresentaram significância estatística, porém o 

G1 apresentou desempenho inferior na capacidade de sustentação da atenção 

quando comparado com o grupo G0. No teste de trilhas (parte A), apesar da não 

significância estatística, os voluntários do G1 demoraram mais tempo para executar 



120 
 

esta parte da tarefa, além de terem apresentado mais erros quando comparados 

com os voluntários do G0, sugerindo uma dificuldade mesmo que leve na 

capacidade de manterem-se atentos em uma determinada tarefa por um período 

mais longo de tempo de maneira consistente. 

No que se refere à avaliação da atenção seletiva, os resultados mostraram 

significância estatística nos subtestes sequência de números e letras (WISC-IV), 

com desempenho inferior no G1. Em relação ao teste de atenção concentrada D2, 

na medida de atenção seletiva, conseguida através da análise do Resultado Líquido 

(RL), apesar da não diferença estatística dos resultados, o G1 apresentou 

desempenho inferior quando comparado com G0 na habilidade de manter o foco em 

um estímulo específico, inibindo os distratores. No Stroop Test, os cartões B e C 

avaliam a atenção seletiva. Na execução dessas tarefas os voluntários do G1 

apresentaram um tempo superior quando comparados com G0, apesar das 

diferenças estatísticas estarem presentes apenas no cartão B. Estes resultados 

podem ser explicados pela dificuldade dos voluntários com o diagnóstico de TDAH 

em manterem-se focados em apenas um estímulo, deixando em suspenso a 

atenção para os demais estímulos que se mostrarem irrelevantes. 

 

5.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS SINTOMAS/SINAIS DE TDAH BASEADOS NA K-
SADS E A TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA 

 

A análise sobre associação entre sintomas ou sinais de TDAH com resultados 

da testagem neuropsicológica, encontrou um grande número de associações, com 

correlações positivas e negativas, exigindo um escrutínio detalhado sobre cada uma 

delas. No entanto, devido à natureza dos estudos de correlação, que, isoladamente, 

não conferem confiabilidade, entendemos que essa é uma avaliação exploratória 

somente e que poderá abrir espaço para uma investigação mais aprofundada no 

futuro. Consideramos, no entanto, de relevância, apresentar esses resultados no 

escopo desta dissertação. Discutiremos brevemente algumas das associações 

encontradas. 

O 1º sintoma constante do inventário de sintomas de TDAH do K-SADS é (S1) 

- descuidado/não presta atenção. Trata-se de um sintoma que esteve presente em 

86% das crianças com TDAH. No K-SADS se consideram erros por descuido e falta 
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de atenção a detalhes, focando quase exclusivamente em problemas observáveis no 

contexto escolar. Uma das questões formuladas no K-SADS para a verificação deste 

sintoma diz textualmente: “Você costuma errar questões nas provas, porque não leu 

direito às perguntas (ou enunciados)?”.  

Os dois instrumentos positivamente correlacionados com este sintoma (Índice 

de Organização Perceptual - WISC-IV); e o teste de atenção concentrada D2 

(amplitude de oscilação) apresentaram significância estatística. Igualmente, com 

significância estatística, mas com correlação negativa, foi indicada uma associação 

com o RVDLT – Reconhecimento. Estes instrumentos citados anteriormente 

requerem habilidades visuoconstrutivas, memória visual, além de avaliarem a 

oscilação do desempenho do indivíduo, que irá variar de acordo com a atenção que 

o mesmo direciona para a tarefa. Quanto menor a atenção dirigida, pior será o 

desempenho do paciente nestas tarefas. A habilidade de leitura com fluidez e sem 

erros, além de sua adequada compreensão, parecem ser elementos determinantes 

para este item da avaliação diagnóstica pela K-SADS. Portanto, “erros por descuido 

e falta de atenção a detalhes” podem ser consequência direta de uma reduzida 

habilidade visuoconstrutiva e memória visual. 

O 2º sintoma da lista da K-SADS é “desligado/não escuta”. Este é um sintoma 

que ocorre em 69% dos sujeitos com TDAH. O sintoma é referido principalmente à 

ausência de resposta, indiferença ou “não ouvir” os chamados de pais e professores. 

Foram encontradas associações com o subteste “procurar símbolos” do WISC-IV 

(correlação negativa), e com o teste de atenção concentrada D2, amplitude de 

oscilação, (correlação positiva). Ambos são tarefas de execução, que exigem a 

discriminação perceptiva, coordenação visuomotora e atenção. Se o indivíduo não 

foca a atenção nas instruções, ou perde o foco durante a execução destas tarefas, o 

seu desempenho é afetado. Maior amplitude de oscilação medida pelo teste de 

atenção concentrada D2 e menor pontuação no subteste “procurar símbolos” do 

WISC-IV, apresentaram indicação de uma associação com o sintoma “desligado/não 

escuta”. Quanto ao 6º sintoma da lista, muito frequente, ocorrendo em 93% dos 

casos de TDAH, que se refere a “perder coisas necessárias”, observamos que, 

devido à dificuldade de organização, é muito comum os pacientes com TDAH 

perderem objetos importantes, entre eles, materiais escolares. Os testes Figuras 

Complexas de Rey (cópia e memória) e o subteste cancelamento do WISC-IV são 
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instrumentos de execução. Todas estas tarefas requerem o uso da percepção, 

atenção visual, planejamento e criação de estratégias. Os pacientes com TDAH do 

estudo apresentaram desempenho inferior quando comparados com os controles 

nestas funções executivas, como já mencionado ao longo do texto. Se o paciente 

apresenta dificuldade em se organizar e se planejar para fazer o desenho de uma 

figura, como no caso do Teste de Rey, ele acaba negligenciando/perdendo algumas 

informações visuais e consequentemente ao tentar se recordar, não conseguirá 

apresentar riqueza de detalhes. No caso do teste de Cancelamento do WISC-IV, o 

objetivo do mesmo também é avaliar a negligência e a atenção visual. 

O 10º sintoma, “frequentemente está acelerado, a mil”, indicativo de 

hiperatividade motora, teve uma ocorrência comparativamente inferior, com apenas 

59% dos casos de TDAH referindo o sintoma. Com exceção do RAVLT, todos os 

demais instrumentos que apresentaram resultados estatísticos significantes ao 

serem associados com este sintoma (Figuras Complexas de Rey - tempo em 

minutos, Procurar Símbolos - WISC-IV, Índice de Organização Perceptual - WISC-IV, 

RVDLT - memória imediata e teste de atenção concentrada D2 - amplitude de 

oscilação), são instrumentos que requerem o uso da atenção para detalhes e 

integração visuomotora, além de incluírem a variável tempo. O fato de o paciente 

estar acelerado faz com que ele execute estas tarefas de maneira rápida, porém 

muitas vezes imprecisa, cometendo mais erros. Além disso, o fato do paciente estar 

acelerado influencia na atenção que ele dirige à tarefa. Quanto menor for o foco e 

atenção dirigida, menor será sua capacidade de aprendizagem, como por exemplo, 

no instrumento RAVLT, onde o total das trilhas mostra o desempenho da 

aprendizagem quando influenciada pela repetição. 

Quanto ao sintoma “dificuldade de esperar a vez”, ocorrendo em 79% dos 

participantes com TDAH, que é indicativo de uma dificuldade de controle do impulso, 

este prejuízo está relacionado ao automonitoramento. O ICV está relacionado com a 

capacidade do indivíduo em compreender questões complexas, além da capacidade 

de julgamento social e conhecimento adquirido do ambiente. Os erros tipo 1 do teste 

D2 estão relacionados com os estímulos omitidos (deveriam ter sido marcados, mas 

o paciente não marcou), já o erro tipo 2, são os estímulos que não deveriam ser 

marcados pelo paciente (estímulos marcados erroneamente). No teste D2 e no teste 
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RAVLT (lista B1) é necessário o tempo todo o uso das funções executivas, através 

do automonitoramento das regras e do controle inibitório. 

O 14º sintoma, “interrompe os outros ou se intromete”, ocorrendo em 79% dos 

casos, é também usualmente relacionado clinicamente com dificuldade de controle 

de impulso. O fato de se intrometer ou interromper os outros está muito relacionado 

com o sintoma de dificuldade de esperar a vez (citado acima). O subteste Sequência 

de Números e Letras (SN)L, requer o uso da memória operacional (manipulação 

mental). Para que esta manipulação mental ocorra com sucesso, é necessário 

primeiramente que o indivíduo consiga se manter atento em uma instrução, por 

exemplo. Quando ele se antecipa e não aguarda o término da instrução, 

consequentemente apresentará prejuízo no seu desempenho, não por incapacidade 

e sim por dificuldade de autocontrole.   

Outro sintoma típico do grupo de sintomas relacionados à impulsividade é o 

15º sintoma da lista, “não persiste, fica mudando de atividades”. Este é outro 

sintoma presente em alguns pacientes com TDAH, com uma frequência 

discretamente superior aos dos dois anteriores, ocorrendo em 83% dos casos. Com 

exceção do RAVLT (que não tem tempo de execução), o Índice de Velocidade de 

Processamento (IVP-WISC-IV), e o Teste de Trilhas (Parte B) são constituídos por 

tarefas que exigem que o indivíduo mantenha-se focado, conseguindo realizá-las no 

menor tempo possível. De um modo geral, estas tarefas exigem que o paciente 

mantenha-se focado e que persista, mesmo diante de uma tarefa longa e 

demandante do ponto de vista cognitivo. O paciente com TDAH como já abordado 

em outros momentos do texto costuma não persistir na tarefa, ainda mais quando 

esta é aos seus olhos chata e desinteressante, fazendo-o mudar de atividade 

constantemente, interferindo negativamente no seu desempenho. 

Enfatizamos, por fim, o 16º sintoma, “fala excessivamente”, ocorrendo em 

86% dos sujeitos do grupo estudo. Este sintoma foi correlacionado com o Teste 

Figuras Complexas de Rey (cópia e memória). Este é um teste que além de avaliar 

atenção, planejamento, criação de estratégias e percepção visual, ele também avalia 

a memória episódica visual. A fala excessiva em alguns pacientes com TDAH 

prejudica a atenção que eles dirigem para a tarefa e consequentemente diminui a 

rememoração, ou seja, quando é solicitado que o paciente desenhe a figura sem 

olhar no cartão (após 3 minutos), o mesmo tende a desenhar com menos riquezas 
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de detalhes, pois além da pouca atenção direcionada à tarefa, este paciente também 

não se planejou durante a cópia da figura.  

Os instrumentos que apareceram com mais frequência nas correlações com 

os sintomas da K-SADS foram: - o teste D2, na medida amplitude de oscilação, - e 

os Índices de Compreensão Verbal e Organização Perceptual da Escala Wechsler 

de Inteligência - WISC-IV.  

A amplitude de oscilação como já mencionada ao longo deste trabalho, avalia 

a variação no ritmo da tarefa e a capacidade de concentração do paciente 

(BRICKENKAMP, 2000). O Índice de compreensão verbal avalia inúmeras funções, 

dentre elas encontram-se a avaliação do raciocínio verbal, capacidade de abstração 

mental, conhecimentos de padrões de comportamento, julgamento, maturidade, 

capacidade de síntese de informações, flexibilidade cognitiva e formação de 

conceitos. O índice de Organização Perceptual tem como objetivo avaliar a 

abstração mental, percepção visual, organização, atenção a detalhes e resolução de 

problemas. 

Estes instrumentos que apareceram com mais frequência quando 

correlacionados com os sintomas/sinais de TDAH fazem referência a diferentes 

habilidades executivas. Diante destes resultados, os próprios sintomas de TDAH 

constituídos na K-SADS trazem em sua essência uma relação maior com os 

sintomas executivos do que com os sintomas atencionais, indo ao encontro da teoria 

de Barkley, visto que as maiores correlações não apresentaram resultados 

expressivos com os instrumentos de avaliação da atenção. 

Este estudo vai ao encontro do que a literatura sobre o assunto traz, 

corroborando os estudos que indicam que os principais prejuízos encontrados nos 

pacientes com o diagnóstico de TDAH com a apresentação combinada estão 

relacionados muito mais a disfunções executivas do que dificuldades atencionais. Os 

resultados deste trabalho não encontraram diferenças expressivas na comparação 

entre os grupos em testes atencionais. A contribuição deste trabalho é na 

identificação de um perfil neuropsicológico esperado em meninos com idade de 9 a 

16 anos com TDAH com a apresentação combinada. Fica evidenciado neste 

trabalho que a testagem neuropsicológica não é capaz de confirmar ou refutar o 

diagnóstico de TDAH. Isso quer dizer que a testagem neuropsicológica não substitui 

o diagnóstico clínico, não podendo então ser considerada como um critério 
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diagnóstico para o TDAH, pois os instrumentos neuropsicológicos não abrangem 

todos os sintomas do diagnóstico. As Escalas Wechsler de Inteligência - WISC-IV 

são consideradas o padrão ouro dentro da Avaliação Neuropsicológica e neste 

estudo as suas tarefas também mostraram melhor associação aos sintomas de 

TDAH em relação aos demais instrumentos utilizados, ou seja, mostraram diferenças 

mais expressivas na comparação entre os grupos.  

Apesar dos resultados estatísticos não significativos na comparação entre os 

grupos em alguns instrumentos que compuseram a bateria de testagem deste 

estudo, podemos concluir que a testagem neuropsicológica foi capaz de discriminar 

dificuldades e potencialidades dos voluntários com o diagnóstico de TDAH.  

Um dado importante, que pode ter contribuído para que os prejuízos 

executivos não apresentassem significância estatística entre os grupos em alguns 

instrumentos, está relacionado ao ambiente de testagem da pesquisa, que é muito 

diferente do contexto da sala de aula, por ser mais controlado, livre de distratores, 

com quase nenhum barulho, além do fato do examinador estar em constante contato 

com o examinando. Outra questão importante levantada por Rohde e Halpern 

(2004), é que crianças com capacidade cognitiva elevada podem compensar alguns 

sintomas e dificuldades do TDAH, apresentando desempenho dentro da média, o 

que parece também justificar os resultados deste estudo, haja visto o perfil médio de 

pontuação alcançado no índices globais do WISC-IV, posicionando ambos os grupos 

em “superior” ou acima. Além disso, a ausência de comorbidades em pacientes com 

TDAH também influenciou para a menor repercussão dos prejuízos funcionais.  

Situações peculiares, como aquelas onde existe alguma novidade para a 

criança, algo de alto valor de interesse, intimidação ou em que esteja a sós com um 

adulto, podem fazer com que as crianças “mascarem” os sintomas, fato 

possivelmente responsável pelo diagnóstico de inúmeros falsos negativos (PHELAN, 

2005). 

Estas argumentações, citadas anteriormente, mostram-se pertinentes para 

justificar os resultados não significantes na comparação entre os grupos em algumas 

tarefas neuropsicológicas utilizadas no nosso estudo. 

De acordo com Hallowell e Ratey (1999), uma das explicações que mostram a 

dificuldade dos testes neuropsicológicos de serem considerados instrumentos 

seguros para o diagnóstico de TDAH, consiste no fato de que muitas crianças 

apresentam resultados que não são capazes de identificar as suas dificuldades, pois 
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os testes geralmente são experimentados por elas como uma novidade, ou ainda 

pelo fato dessas crianças se beneficiarem da relação com o examinador. 

Os testes psicométricos utilizados em alguns estudos e que demonstrem 

resultados significativos na discriminação do TDAH devem ser ponderados. A 

discrepância de resultados encontrados nas diferentes pesquisas sobre o assunto 

está relacionada com o processo de constituição amostral e com o método utilizado, 

o que interfere diretamente nos resultados dos estudos (ROHDE et al., 2003).
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo vão ao encontro do que a literatura sobre o 

assunto apresenta, mostrando que os principais prejuízos encontrados nos 

pacientes com o diagnóstico de TDAH com a apresentação combinada estão 

relacionados muito mais a disfunções executivas do que a dificuldades atencionais. 

A testagem neuropsicológica não foi capaz de confirmar ou refutar o 

diagnóstico de TDAH, indicando que a mesma não substitui o diagnóstico clínico, 

não podendo então ser considerada como critério diagnóstico para o TDAH.  Os 

instrumentos neuropsicológicos utilizados neste estudo não foram capazes de 

identificar toda a sintomatologia do transtorno que envolve as funções executivas, 

onde, pelo menos 5 dos 17 sintomas utilizados para o diagnóstico, não 

apresentaram nenhuma associação com qualquer dos testes utilizados. 

O diagnóstico do TDAH é complexo pelo fato de envolver diversas variáveis. 

Muito mais do que considerar os critérios diagnósticos do DSM-5, é importante 

observar os impactos funcionais do transtorno na vida dos pacientes.  

Procuramos com este estudo selecionar uma bateria ampla de testagem, de 

modo a incluir mais de um teste para avaliar cada função cognitiva, com o objetivo 

de cruzar os resultados dos diversos instrumentos utilizados, obtendo resultados 

mais fidedignos. 

Considerando os resultados deste estudo, podemos dizer que a avaliação 

neuropsicológica associada a parâmetros clínicos é uma importante ferramenta, 

podendo ajudar o clínico no esclarecimento de suas hipóteses diagnósticas, através 

da identificação das potencialidades e dificuldades cognitivas dos pacientes. Além 

disso, a avaliação neuropsicológica pode contribuir para a realização de 

diagnósticos diferenciais e indicações terapêuticas pertinentes, a partir de uma 

extensa avaliação do funcionamento cognitivo, e assim contribuir para um melhor 

planejamento das intervenções voltadas à promoção do desenvolvimento, da 

escolarização, da melhora da socialização e desenvolvimento de habilidades sociais 

da criança com TDAH. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o grupo com 
TDAH 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO COM TDAH 

Obrigatório para Pesquisas Científicas com Seres Humanos 

Resolução n° 466/2012 - CNS 

 

Nome do Projeto de Pesquisa: Hipoatividade Frontal no Transtorno do Deficit de 

Atenção e Hiperatividade: estudo comparativo. 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

Prof. Dr. Erikson Felipe Furtado (Orientador) (Psiquiatra da infância e adolescência e 

Pesquisador responsável) e-mail: efurtado@fmrp.usp.br - Telefone: (16) 3602-2727 

Mayara Scandar Solon (Aluna de Mestrado) e-mail: mayarascandar@hotmail.com – 

Telefone: (16) 981381715 

 

Eu, Mayara Scandar Solon, aluna do programa de pós-graduação do 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, sob orientação do 

Dr. Erikson Felipe Furtado professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência, da 

Divisão de Psiquiatria do Departamento de Neurociências e Ciências do 

Comportamento, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, convido seu 

filho (a) para participar como voluntário (a)do trabalho de pesquisa “Hipoatividade 

Frontal no Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade: estudo comparativo”. 

Os resultados esperados e os impactos do presente estudo para a 

neuropsicologia e para a neurociências envolvem o diagnóstico mais preciso para 

tais transtornos, além da criação de estratégias de intervenção e tratamentos 

específicos para melhor assistir esses pacientes, proporcionando aos mesmos 

desenvolvimento e qualidade de vida. O Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) é um dos Transtornos mais estudados em crianças em idade 

escolar e adolescentes, sendo uma das principais fontes de encaminhamento de 

crianças para o sistema de saúde. É também um dos quadros psiquiátricos de maior 

interesse dos pesquisadores em avaliação neuropsicológica infantil. Nos últimos 

anos, a neuropsicologia ampliou o número de pesquisas sobre o funcionamento de 
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algumas funções cerebrais que parecem estar relacionadas com o TDAH. Pesquisas 

que avaliam as alterações cerebrais deste transtorno são de fundamental 

importância, visto que o mesmo pode apresentar graves repercussões na vida 

adulta, quando não diagnosticado e tratado precocemente. 

O trabalho tem como finalidade comparar o funcionamento cognitivo 

encontrado em crianças do sexo masculino com e sem diagnóstico do TDAH do tipo 

combinado, em dois ambulatórios de um Hospital Geral no interior do estado de São 

Paulo.  

Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma avaliação 

neuropsicológica, na qual deverão realizar alguns testes verbais e escritos, como 

repetir sequência numérica, fazer cópias de desenhos, entre outras atividades. O 

tempo estimado para a aplicação da bateria de testes neuropsicológicos 

selecionados será de aproximadamente quatro horas por paciente. Essas quatro 

horas serão divididas em dois dias, ou seja, os participantes serão convidados a 

comparecerem ao hospital para a testagem em dois dias distintos, por duas horas, 

com intervalo de 15 minutos entre essas duas horas. 

Apesar da inexistência de riscos significativos nessa pesquisa, é 

necessário reconhecer que o tempo de avaliação pode causar cansaço ou 

desconforto no participante. A divisão da avaliação em duas sessões tem como 

finalidade reduzir este desconforto. 

Você não terá nenhuma despesa ao participar desse estudo, pois os 

dois dias de aplicação dos testes serão condizentes com os dias de consulta do seu 

familiar no serviço. 

Você tem o direito de não ser identificado, tendo sua privacidade 

preservada. 

Você está livre para desistir de participar do estudo a qualquer 

momento e isto não prejudicará o atendimento do seu familiar no Hospital. 

Caso ocorra algum dano decorrente de participação na pesquisa, o seu 

familiar tem o direito de ser indenizado, conforme as leis vigentes no país. 

Caso haja necessidade de pesquisa no prontuário médico do seu 

familiar, para acessar informações sobre idade, diagnóstico e medicações em uso, o 

mesmo será acessado apenas pelos pesquisadores e profissionais responsáveis 

pelo meu tratamento, não sendo permitido o acesso a terceiros. 
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Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, você poderá entrar 

em contato com a equipe científica pelo telefone (16) 36022727. Qualquer dúvida 

sobre os aspectos éticos na realização da pesquisa sugiro entrar em contato com o 

Comitê de Ética e Pesquisa, pelo telefone (16) 3602-2228. 

Caso você tenha interesse em saber os resultados da avaliação do seu 

familiar, em particular, ou dos resultados do estudo, de um modo geral, você deverá 

comunicar à pesquisadora, que entrará em contato assim que o levantamento dos 

dados for finalizado. 

Será entregue ao Sr.(a), responsável pelo menor participante desta 

pesquisa, uma via deste documento, assinado e rubricado em todas as páginas pelo 

Sr.(a) e por mim, pesquisador.  

 

Nome do participante:_______________assinatura:__________data:______ 

Nome do pesquisador:______________ assinatura:__________data:______ 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO para criança e adolescente 
(maiores de 6 anos e menores de 18 anos) – Resolução 466/2012 CNS/CONEP 

A sua participação será para realizar algumas tarefas verbais e escritas, como repetir 
sequência numérica, fazer cópias de desenhos, entre outras. Teremos alguns intervalos 
entre os testes, que podem ocorrer quando for de sua vontade, assim como, o término da 
sua participação. Ao concordar em aceitar, você saberá se tem ou não alguma dificuldade 
para fazer essas tarefas.  
Eu (nome da criança)  _________________________________________, de ___ 
anos, aceito o convite e concordo em participar do trabalho proposto. 

Ribeirão Preto, _____ de ________ de 20___ 
Assinatura do menor:______________ _______________      

 

Comitê de Ética e Pesquisa do HC-FMRP-USP (16) 3602-2228 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o grupo sem 

TDAH 

 

Obrigatório para Pesquisas Científicas com Seres Humanos 

Resolução n° 466/2012 - CNS 

 

Nome do Projeto de Pesquisa: Hipoatividade Frontal no Transtorno do Deficit de 

Atenção e Hiperatividade: estudo comparativo. 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

Prof. Dr. Erikson Felipe Furtado (Orientador) (Psiquiatra da infância e adolescência e 

Pesquisador responsável e-mail: efurtado@fmrp.usp.br - Telefone: (16) 3602-2727 

Mayara Scandar Solon (Aluna de Mestrado) e-mail: mayarascandar@hotmail.com – 

Telefone: (16) 981381715 

 

Eu, Mayara Scandar Solon, aluna do programa de pós-graduação do 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, sob orientação do 

Dr. Erikson Felipe Furtado professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência, da 

Divisão de Psiquiatria do Departamento de Neurociências e Ciências do 

Comportamento, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, convido seu 

filho (a) para participar como voluntário(a),do trabalho de pesquisa “Hipoatividade 

Frontal no Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade: estudo comparativo”. 

Os resultados esperados e os impactos do presente estudo para a 

neuropsicologia e para a neurociências, envolvem o diagnóstico mais preciso para 

tais transtornos, além da criação de estratégias de intervenção e tratamentos 

específicos, para melhor assistir esses pacientes, proporcionando aos mesmos 

desenvolvimento e qualidade de vida. O Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) é um dos Transtornos mais estudados em crianças em idade 

escolar e adolescentes, sendo uma das principais fontes de encaminhamento de 

crianças para o sistema de saúde. É também um dos quadros psiquiátricos de maior 

interesse dos pesquisadores em avaliação neuropsicológica infantil. Nos últimos 

anos, a neuropsicologia ampliou o número de pesquisas sobre o funcionamento 

executivo e o córtex pré-frontal. Sabe-se que o córtex pré-frontal ocupa quase um 
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terço da massa total do córtex cerebral e que mantém relações com várias outras 

estruturas encefálicas. As funções executivas estão entre os aspectos mais 

complexos da cognição. Pesquisas que avaliam as alterações cognitivas deste 

transtorno são de fundamental importância, visto que o mesmo pode apresentar 

graves repercussões na vida adulta, quando não diagnosticado e tratado 

precocemente. 

Apesar do seu filho não apresentar o diagnóstico de TDAH, 

convidamos a participação do seu tutelar como voluntário saudável, dito como 

‘controle’, ou seja, que não tem TDAH. Também participará desta pesquisa crianças 

com o diagnóstico de TDAH, de forma que iremos comparar o desempenho dos dois 

grupos de crianças. 

O trabalho tem como finalidade comparar o funcionamento cognitivo 

encontrado em crianças do sexo masculino com e sem diagnóstico do TDAH do tipo 

combinado, em dois ambulatórios de um Hospital Geral no interior do estado de São 

Paulo.  

Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma avaliação 

neuropsicológica, na qual deverão realizar alguns testes verbais e escritos, como 

repetir sequência numérica, fazer cópias de desenhos, entre outras atividades. O 

tempo estimado para a aplicação da bateria de testes neuropsicológicos 

selecionados será de aproximadamente quatro horas por paciente. Essas quatro 

horas serão divididas em dois dias, ou seja, os participantes serão convidados a 

comparecerem ao hospital para a testagem em dois dias distintos, por duas horas, 

com intervalo de 15 minutos entre essas duas horas. 

Apesar da inexistência de riscos significativos nessa pesquisa, é 

necessário reconhecer que o tempo de avaliação pode causar cansaço ou 

desconforto no participante. A divisão da avaliação em duas sessões tem como 

finalidade reduzir este desconforto. 

Você não terá nenhuma despesa ao participar desse estudo, pois os 

dois dias de aplicação dos testes serão condizentes com os dias de consulta do seu 

familiar no serviço. 

Você tem o direito de não ser identificado, tendo sua privacidade 

preservada; 

Você está livre para desistir de participar do estudo a qualquer 

momento e isto não prejudicará o atendimento do seu familiar no Hospital. 
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Caso ocorra algum dano decorrente de participação na pesquisa, o seu 

familiar tem o direito de ser indenizado, conforme as leis vigentes no país. 

Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, você poderá entrar 

em contato com a equipe científica pelo telefone (16) 36022727. Qualquer dúvida 

sobre os aspectos éticos na realização da pesquisa sugiro entrar em contato com o 

Comitê de Ética e Pesquisa, pelo telefone (16) 3602-2228. 

Caso você tenha interesse em saber os resultados da avaliação do seu 

familiar, em particular, ou dos resultados do estudo, de um modo geral, você deverá 

comunicar à pesquisadora, que entrará em contato assim que o levantamento dos 

dados for finalizado. 

Será entregue ao Sr.(a), responsável pelo menor participante desta 

pesquisa, uma via deste documento, assinado e rubricado em todas as páginas pelo 

Sr.(a) e por mim, pesquisador.  

 

Nome do participante:_______________assinatura:__________data:______ 

Nome do pesquisador:______________ assinatura:__________data:______ 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO para criança e adolescente 
(maiores de 6 anos e menores de 18 anos) – Resolução 466/2012 CNS/CONEP 

A sua participação será para realizar algumas tarefas verbais e escritas, como repetir 
sequência numérica, fazer cópias de desenhos, entre outras. Teremos alguns intervalos 
entre os testes, que podem ocorrer quando for de sua vontade, assim como, o término da 
sua participação. Ao concordar em aceitar, você saberá se tem ou não alguma dificuldade 
para fazer essas tarefas.  
Eu (nome da criança)  _________________________________________, de ___ 
anos, aceito o convite e concordo em participar do trabalho proposto. 

Ribeirão Preto, _____ de ________ de 20___ 
Assinatura do menor:______________ _______________      

 

Comitê de Ética e Pesquisa do HC-FMRP-USP (16) 3602-2228 
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APÊNDICE C – Cartaz para recrutamento de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONVITE PARA PESQUISA 

 

“HIPOATIVIDADE FRONTAL NO TRANSTORNO DE DEFICIT 
DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: ESTUDO COMPARATIVO” 
 

 Este projeto visa realizar uma avaliação das funções cognitivas, ou seja, 

avaliar as habilidades do nosso cérebro como atenção, memória, linguagem, 

percepção, entre outras, realizada pela Neuropsicóloga Mayara Scandar Solon, 

aluna de mestrado pela Saúde Mental.  

  Solicitamos sua colaboração, se possível, com participantes 

crianças/escolares, com idades entre 9 a 16 anos do sexo masculino. 

 

Estas crianças devem:  

 Ter habilidades escolares condizentes com o ciclo básico: 

leitura, escrita e cálculo;  

 Ser do sexo masculino; 

 Lateralidade (destro). 

- Será realizada uma avaliação completa das funções cognitivas 

- Os testes realizados não causam dor; 

- Tempo médio de 4 horas (em dois dias distintos de 2 horas); 

- A participação é voluntária e não há ressarcimento.  

 

Favor entrar em contato com Mayara Scandar Solon para agendamento.  

Cel. (16) 98138.1715 [TIM] ou e-mail: mayarascandar@hotmail.com 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO A – Entrevista Materna 

 

ENTREVISTA MATERNA 

Identificação 

1. NÚMERO ID     

 

2. NOME DO ENTREVISTADOR: 

                 

 

3. DATA DA ENTREVISTA:   /   /       

 

4. NOME DA MÃE: 

 
   

           
 

                 

 

5. DATA DE NASCIMENTO DA 

MÃE: 

  /   /      
 

 

6. QUAL O NOME COMPLETO DA CRIANÇA*? 

                 

                 

 

7. DATA DE NASCIMENTO 

DA CRIANÇA*: 

  /   /      
SEXO ♀ ♂ 

      

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

8. Nacionalidade  1 Brasileira  2 Estrangeira  3 Estr. Naturalizado 

9. Cor da pele  1 Branca  2 Parda ou Mulata  3 Negra 

10. A maior parte de sua vida você viveu no Estado de São Paulo? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

11. A maior parte de sua vida você viveu em outro Estado Brasileiro? Não Sim 
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 0 
 
 1 

 

  11.1. – Qual? (Informe a sigla)           

12. A maior parte de sua vida você viveu em Ribeirão Preto? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

13. A maior parte de sua vida você viveu em outra cidade acima de 

250.000 hab.? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

14. A maior parte de sua vida você viveu em meio rural? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

15. Seu estado civil:  
1 Solteira ou 

Separada  2 Casada  3 Viúva 
   

        
 4 União estável / Amasiada / 

Amigada 
 

5 Outro 

   

 

16. Informe, quantos filhos você tem? :              

17. Você reside com o pai de X (filho ou filha, em avaliação nesta 

pesquisa)? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

18. Sua renda 

familiar é:  
1 até R$ 

500,00  
2 até R$ 

1500,00  3 até R$ 3000,00 

   

        
 4 até R$ 5000,00  

5 Acima de R$ 

5000,00 

  

19. Você exerce alguma atividade remunerada (trabalha fora)? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

20. Você é praticante de alguma religião? 

Não Sim 

 0 
 
 1 

 

 20.1. Qual?                 

21. Nível de Escolaridade:                     

  21.1. Pai/Padrasto  
1 Sem 

escolaridade 
  

2 Ensino 

Fundamental 
    

    
3 Ensino 

Médio/Técnico  4 Ensino Superior 
    

  21.2. Mãe  
1 Sem 

escolaridade 
  

2 Ensino 

Fundamental 
    

    3 Ensino  4 Ensino Superior     
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Médio/Técnico 

 

História Obstétrica: 

 

22. Nº GESTAÇÕES (IG > 20 SEM):   23. Nº ABORTOS (IG < 20 SEM):   

 

24. Nº GESTAÇÕES GEMELARES:   25. Nº NATIMORTOS:   

 

26. Nº PREMATUROS (IG < 37 SEM):   27. Nº BAIXO PESO (< 2500 GR):   

 

28. TEVE ALGUM FILHO QUE FALECEU DEPOIS DE NASCER?  □ Sim□Não 

28A. É A CRIANÇA DESTA PESQUISA?  □ Sim□Não 
 

28B. CAUSA?                 

 

29. TEVE ALGUM FILHO COM MÁS-FORMAÇÕES OU DEFEITOS DE 

NASCENÇA?  □ Sim□Não 

29A. É A CRIANÇA DESTA PESQUISA? □ Sim□Não 
 

29B. CAUSA?                 

 

30. TEVE ALGUM FILHO COM DOENÇA GENÉTICA (P.EX. SÍNDROME DE 

DOWN)?  □ Sim□Não 

30A. É A CRIANÇA DESTA PESQUISA? □ Sim□Não 
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30B. CAUSA?                 

 

 

Desenvolvimento da criança: 

31. POSIÇÃO DA CRIANÇA: □ 
É PRIMOGÊNITO □ 

SEGUNDO 

        □ 
TERCEIRO □ 

OUTRA POSIÇÃO 

32. IDADE EM QUE SORRIU:  ANOS   MESES 

 

33. IDADE EM QUE SENTOU SEM APOIO:  ANOS   MESES 

 

34. IDADE EM QUE APONTOU OBJETOS:  ANOS   MESES 

 

35. IDADE EM QUE ANDOU SEM APOIO:  ANOS   MESES 

 

36. IDADE EM QUE FALOU PALAVRAS:  ANOS   MESES 

 

37. IDADE EM QUE FALOU FRASES:  ANOS   MESES 

 

38. IDADE EM QUE CONTROLOU A URINA:  ANOS   MESES 

 

39. IDADE EM QUE CONTROLOU AS FEZES:  ANOS   MESES 

 

 

40. A CRIANÇA TEM PROBLEMAS DE FALA?  □ Sim□Não 
 

41. QUAL?                 

 

42. A CRIANÇA FAZ TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA? □ Sim□Não 
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43. A CRIANÇA TEM PROBLEMAS DE SAÚDE, ATUALMENTE? □ Sim□Não 
 

43B. QUAL?                 

 

44. A CRIANÇA FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE, ATUALMENTE? □ Sim□Não 
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Assinale abaixo, outras doenças da criança: 

 

45. IVAS RECORRENTES?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

46. ASMA?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

47. PNEUMONIA?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

48. PROBLEMA DE CORAÇÃO?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

49. CONSTIPAÇÃO INTESTINAL?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

50. DIARRÉIA?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

51. HEPATITE/ICTERÍCIA?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

52. DOENÇA DE PELE?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

53. DIABETES?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

54. DOENÇA RENAL?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

55. ITUS RECORRENTES?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

56. PROBLEMA HORMONAL/TIRÓIDE?  Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

57. ANEMIAS?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

58. DOENÇAS HEMATOLÓGICAS?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

59. DORES RECORRENTES?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

60. CEFALÉIA/ENXAQUECA?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 
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61. CONVULSÕES/EPILEPSIA?  Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

62. ACIDENTES/TRAUMATISMOS?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

63. TCE?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

64. DOENÇAS DOS NERVOS (PSQ)?  Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

65. PARALISIAS?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

66. TONTURAS/VERTIGENS?   Sim  Não  Já foi hospitalizada 

 

67. TEM PROBLEMAS DE AUDIÇÃO?  Sim  Não   

 

68. TEM PROBLEMAS DE VISÃO?   Sim  Não   

 

69. ESTÁ TOMANDO REMÉDIOS?  Sim  Não   

 

 

 

 

 

 

 

Saúde da Mãe: 

 

  1)               

70. QUAIS? 

 
2)   

           
 

  3)               

  4               

  1)    mg   X dia Há    meses 

71. QUE DOSAGEM? 2)    mg   X dia Há    meses 

  3)    mg   X dia Há    meses 

  4)    mg   X dia Há    meses 
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72. QUANTOS FILHOS BIOLÓGICOS VOCÊ TEVE?   Filho (s) 

 

 

73. TEM PROBLEMAS DE SAÚDE?  Sim  Não 74. SE SIM, QUAIS? 

 

 

 
Hipertensão 

 

Diabetes 

 
Alergias 

 
Problemas cardíacos/ 

circulatório 

 
Problemas respiratórios 

 
Problemas gastrointestinais 

 
DSTs/ AIDS 

 
Problemas renais 

 
Problemas mentais 

 
Problemas genito- urinários 

 
Anemia 

 
Outros 

 

74B. OUTRO QUAL?                

 

 

 

75. VOCÊ TOMA REMÉDIOS?  Sim  Não   

 

 

 

  1)               

76. QUAIS? 

 
2)   

           
 

  3)               

  4               

 

 

 

 

  1)    mg   X dia Há    meses 

 

77. QUE DOSAGEM? 
2)   

 
mg 

  
X dia Há 

   
Meses 

  3)    mg   X dia Há    Meses 

  4)    mg   X dia Há    Meses 
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ANEXO B - Stroop Teste 

 

Cartão 1 

      

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 

Cartão 2 

 
 

CADA NUNCA HOJE TUDO 

HOJE TUDO NUNCA CADA 

NUNCA CADA TUDO HOJE 

TUDO HOJE CADA NUNCA 

CADA NUNCA HOJE TUDO 

NUNCA TUDO CADA HOJE 
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Cartão 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARROM AZUL ROSA 

 
 

VERDE 

AZUL VERDE MARROM ROSA 

MARROM ROSA VERDE AZUL 

VERDE AZUL ROSA MARROM 

MARROM VERDE AZUL ROSA 

ROSA AZUL VERDE MARROM 
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ANEXO C - Exemplo Trilhas 

 

Trilhas Parte (A) 

 

 

Trilhas Parte (B) 
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ANEXO D – RAVLT (Rey Visual Design Learning Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista A A1 A2 A3 A4 A5 Lista B B1 A6 A7 Lista A 

Tambor      Carteira    Tambor  

Cortina      Guarda    Cortina  

Sino      Ave    Sino  

Café      Sapato    Café  

Escola      Forno    Escola  

Pai      Montanha    Pai  

Lua      Óculos    Lua  

Jardim      Toalha    Jardim  

Chapéu      Nuvem    Chapéu  

Cantor      Barco    Cantor  

Nariz      Carneiro    Nariz  

Peru      Canhão    Peru  

Cor      Lápis    Cor  

Casa      Igreja    Casa  

Rio      Peixe    Rio  

Total      Total    Total 
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ANEXO E - Figuras Complexas de Rey 
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Anexo F - Teste de atenção concentrada D2 
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ANEXO G - Figuras RVDLT (Rey Visual Design Learning Test) 
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ANEXO H – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO I – Manuscrito de artigo original para submissão à revista “Neuropsicologia 
Latinoamericana” 

 

TÍTULO: Alterações das funções executivas no Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade: estudo comparativo de avaliação neuropsicológica 

 

TITLE: Changes in executive functions in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a 

comparative study of neuropsychological assessment 
 

Título abreviado: Estudo comparativo de avaliação neuropsicológica no TDAH 

Autores: 

Mayara S. Solon, Universidade de São Paulo 

Erikson F. Furtado, Universidade de São Paulo 

 

Endereço: 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – Avenida dos Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto 

– SP, CEP: 14.049-900 

E-Mail: mayarascandar@hotmail.com 
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RESUMO 

O Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos quadros psiquiátricos 

de maior interesse em neuropsicologia. Há dificuldade em traçar um perfil neuropsicológico, 

pelo fato das características e deficits diferirem em cada subtipo do TDAH. Este estudo 

objetivou investigar as funções executivas de crianças com TDAH, tipo combinado. Estudo 

observacional, transversal, comparativo, entre crianças do sexo masculino, com e sem TDAH 

do tipo combinado, sem outros transtornos psiquiátricos. Teve 58 crianças (29 em cada grupo) 

provenientes da comunidade. Incluídos se idade igual ou superior a nove anos, sexo 

masculino, escolarizados, destros. Excluídos quando coeficiente intelectual abaixo de 85. 

Participantes avaliados independentemente, com psiquiatra, para exame e aplicação da 

entrevista diagnóstica K-SADS. Após, submetidos a duas sessões de testagem 

neuropsicológica, de duas horas cada, em dias separados, para realização de oito diferentes 

testes. Resultados indicaram ambos os grupos sem diferenças quanto à idade, escolaridade, 

lateralidade e funcionamento intelectual global. WISC-IV instrumento que apresentou mais 

resultados estatísticos significativos. Grupo controle apresentou desempenho superior em 

todos os índices do teste e QI total. Também apresentou melhor funcionamento pelo WISC, 

em: flexibilidade cognitiva, categorização, abstração mental, julgamento social, resolução de 

problemas, atenção, memória de trabalho e planejamento. No Stroop Test, houve diferenças 

estatisticamente significantes no Cartão B. No Cartão C essa diferença apresentou-se em nível 

tendencial. No teste Figuras Complexas de Rey, houve diferenças estatísticas significantes na 

cópia da figura, com desempenho superior na capacidade de planejamento, habilidade 

visuoespacial e criação de estratégias para o grupo controle. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes no Teste de Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey, Rey Visual 

Design Learning Test, Teste de Fluência Verbal de Letras e Semântica (FAS), Trail Making 

Test e Teste D2. Principais prejuízos encontrados estão relacionados mais a disfunções 

executivas do que a dificuldades atencionais.  

 

 

Palavras-chave: Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade; Função Executiva; 

Neuropsicologia; Estudo Comparativo; Sexo Masculino. 
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ABSTRACT 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the psychiatric conditions of 

greatest interest in neuropsychology. It is difficult to draw a neuropsychological profile, due 

to the fact that the characteristics and deficits differ in each subtype of ADHD. This study 

aimed to investigate the executive functions of children with ADHD, combined type. 

Observational, cross-sectional, comparative study on male children, with and without ADHD 

combined type, without other psychiatric disorders. There were 58 children (29 in each group) 

from the community. Included if nine years old or over, male, schooled, right-handed. 

Excluded when intellectual coefficient below 85. Participants were independently evaluated 

by a child psychiatrist, for examination and application of the diagnostic interview K-SADS. 

Afterwards, they underwent two neuropsychological testing sessions, of two hours each, on 

separate days, to perform eight different tests. Results indicated both groups without 

differences regarding age, education, laterality and global intellectual functioning. WISC-IV 

found as the instrument that presented more significant statistical results. Control group 

showed superior performance in all test indices and total IQ. It also showed better functioning 

on WISC, in: cognitive flexibility, categorization, mental abstraction, social judgment, 

problem solving, attention, working memory and planning. In the Stroop Test, there were 

statistically significant differences in Card B. In Card C, this difference was at a trend level. 

In the Rey Complex Figures test, there were statistically significant differences in the copy of 

the figure, with superior performance in planning capacity, visuospatial ability and creation of 

strategies for the control group. There were no statistically significant differences in Rey 

Auditory Verbal Learning Test, Rey Visual Design Learning Test, Letters and Semantic 

Fluency Test (FAS), Trail Making Test and D2 Test. Main results found are related more to 

executive dysfunctions than to attentional difficulties.  

 

 

Keywords: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Executive Function; 

Neuropsychology; Comparative Study; Male. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando estudamos o desenvolvimento infantil, aprendemos que as crianças são mais 

ativas e impulsivas que os adultos, além de apresentarem dificuldades em seguir algumas 

instruções e de concluir suas tarefas. Essas são características próprias das crianças, e fazem 

parte do seu desenvolvimento. Conforme a criança vai crescendo, o esperado é que estes 

comportamentos venham a diminuir. Quando estes comportamentos listados acima ocorrem 

em um nível muito exacerbado do que é esperado em crianças da mesma faixa etária, é 

importante que os pais deem atenção a eles. A minimização de alguns comportamentos pode 

trazer inúmeros prejuízos para as crianças, sejam eles acadêmicos, psicológicos ou sociais. 

Quando estas alterações mencionadas acima como a dificuldade de atenção, comportamento 

hiperativo e a dificuldade em inibir os comportamentos ultrapassam o que é esperado dentro 

de cada faixa etária, trazendo um impacto negativo para o desenvolvimento dessas crianças, 

nós estamos nos referindo a um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido como 

Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (Barkley, 2020, p. 19).  

De acordo com Barkley et al. (2008), o Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade é um dos Transtornos mais estudados em crianças em idade escolar e 

adolescentes, sendo uma das principais fontes de encaminhamento de crianças para o sistema 

de saúde. É também um dos quadros psiquiátricos de maior interesse dos pesquisadores em 

avaliação neuropsicológica infantil. 

O TDAH tem um início precoce, normalmente 3 a 6 anos para os tipos 

hiperativos/impulsivos. A grande maioria dos indivíduos desenvolvem os sintomas antes dos 

treze anos. Os sintomas de hiperatividade tendem a diminuir mais que os atencionais. O 

TDAH tem um curso clínico relativamente crônico, e seus sintomas podem persistir até a 

idade adulta (Barkley et al., 2008). 

De acordo com o DSM-5, o TDAH é um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade – impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento. O 

diagnóstico é clínico, sendo assim, deve-se levar em consideração no processo diagnóstico a 

história clínica através do relato dos pais, a avaliação clínica através do exame do estado 

mental do paciente, a fim de descartar outras patologias e a história desenvolvimental e 

familiar, informações coletadas por professores, avaliação neuropsicológica, psicopedagógica, 

neurológica ou clínica quando necessário. 

A experiência clínica, assim como recentes pesquisas em genética, neuroimagem e 

neuropsicologia, tem contribuído para uma drástica mudança na forma de entender o TDAH. 

Tanto o diagnóstico quanto o tratamento da patologia são complexos, não só pelo caráter 

dimensional dos sintomas de desatenção e/ou hiperatividade, mas também pela alta frequência 

de comorbidades psiquiátricas apresentadas pelos pacientes (Wagner, Rohde & Trentini, 

2016). 

 Para Barkley (1997), Nigg (2005) e Mattson, Crocker e Nguyen (2011), a disfunção 

executiva é uma das alterações cognitivas que mais representa as crianças com Transtorno do 

Deficit de Atenção e Hiperatividade. Barkley (2020, p. 22) diz que o TDAH vai muito além 

da dificuldade do indivíduo em sustentar a atenção e controlar os seus impulsos. O transtorno 

envolve também uma alteração na capacidade da criança em controlar o seu comportamento, 

além da dificuldade de planejamento, de criação de metas e previsão de consequências 

futuras, diante dos comportamentos disfuncionais apresentados.  

De acordo com Ardila (2008), as funções executivas são processos neurocognitivos 

complexos que regulam o comportamento humano. São representadas por um conjunto de 

habilidades cognitivas, que permitem ao indivíduo interagir e agir no mundo de maneira 

intencional. 
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As funções executivas englobam várias habilidades, entre elas destacam-se a 

percepção de nós mesmos, fala autodirigida, racionalidade, capacidade de análise e síntese, 

planejamento, solução de problemas e criação de metas (Bronowski, 1977). 

As habilidades executivas começam a surgir no final do primeiro ano de vida e seu 

amadurecimento total leva de 25 a 30 anos para ocorrer (Barkley, 2020, p. 138). Elas são 

divididas em metacognitivas (funções executivas frias) e emocionais/motivacionais (funções 

executivas quentes). As funções metacognitivas estão no córtex pré-frontal dorsolateral e 

envolvem resolução de problemas; memória de trabalho; planejamento e controle atencional. 

Já as funções emocionais/motivacionais estão relacionadas a áreas frontais mediais e órbito-

frontais, responsáveis pela coordenação entre cognição e emoção (Ardila, 2008). 

Apesar da importância das funções executivas e suas disfunções estarem associadas ao 

TDAH, elas não fazem parte dos critérios diagnósticos para o transtorno (Sonuga-Barke & 

Coghill, 2014). 

O modelo da autorregulação de Barkley é uma teoria das funções do córtex pré-

frontal, especificamente das funções executivas. É um modelo que estuda as relações 

existentes entre a inibição comportamental, as funções executivas e a autorregulação 

(Barkley, 1997). 

A autorregulação ou autocontrole é uma resposta do indivíduo, capaz de modificar a 

probabilidade da ocorrência de uma resposta após um evento. Dentro deste modelo, a inibição 

comportamental inclui alguns processos, como a capacidade de inibir respostas 

preponderantes, capacidade de interromper respostas automatizadas, atraso na tomada de 

decisão e capacidade de controle de interferência. O desenvolvimento da autorregulação inicia 

com a inibição de respostas preponderantes. O último elemento da inibição comportamental é 

o controle de interferência, onde é esperado que a criança consiga pensar antes de tomar 

decisões (Barkley, 1997). 

De acordo com este modelo da autorregulação, os problemas ocorrem devido a um 

estado de desinibição comportamental, ou seja, da incapacidade do indivíduo de inibir 

respostas, modificar padrões habituais além de fraco controle de interferência. Este estado 

afeta o desenvolvimento de algumas funções cognitivas, fazendo com que a criança com 

TDAH apresente alguns prejuízos na memória de trabalho, atraso e mau funcionamento na 

internalização da fala, imaturidade no controle do afeto, na motivação, na ativação e uma 

reconstituição danificada. Este padrão de TDAH seria completado com uma redução na 

capacidade de controle motor e sintaxe, prejuízos importantes que afetam o desenvolvimento 

de comportamentos direcionados para um objetivo, diminuem a capacidade de persistência e 

de controle do comportamento, além de reduzir a ativação emocional, ocorrendo então 

insensibilidade ao feedback de processos e resultados (Servera-Barceló, 2005). 

 Todas estas disfunções provocam a realização de tarefas irrelevantes, mal organizadas 

e pouco criativas, além de baixa tolerância à espera, necessidade de recompensa imediata, 

falta de um comportamento governado por regras, emissão de respostas rápidas e imprecisas e 

ausência de previsão de consequências (Barkley et al., 2008). 

Nigg (2005) refere que as crianças com TDAH apresentam prejuízos maiores nos 

testes neuropsicológicos que avaliam o controle da vigilância, da atenção, da memória de 

trabalho e da motivação. Para Seidman et al. (2006), o TDAH causa disfunções executivas, 

prejuízos atencionais e alterações no circuito de recompensa. Assim como ocorre com a 

apresentação clínica, não existe um perfil neuropsicológico único em indivíduos com TDAH, 

o que significa dizer que nem todos os pacientes com o diagnóstico irão apresentar os mesmos 

prejuízos cognitivos. (Sonuga-Barke & Coghill, 2014).     

Em relação ao Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade, os estudos 

mostraram uma dificuldade em traçar um perfil neuropsicológico em relação ao 

funcionamento executivo dos pacientes, pelo fato das características e dos deficits diferirem 
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em cada apresentação do transtorno, além das diferentes manifestações deste quadro 

psiquiátrico nas diferentes fases do ciclo vital e nos diferentes gêneros.  

De acordo com Drechsler, Brandeis, Foldényi, Imhof e Steinhausen (2005), os estudos 

sugerem que as apresentações do TDAH podem variar numa mesma criança ou adolescente 

ao longo do tempo, assim como as alterações das funções cognitivas, que também podem 

sofrer mudanças em diferentes faixas etárias.  

Outro dado levantado pelos estudos realizados, é que o número reduzido de casos com 

a apresentação predominantemente hiperativo/impulsivo deve ser ponderado, pois pacientes 

com esta apresentação do transtorno tendem a apresentar menor comprometimento na 

avaliação neuropsicológica, quando comparados com pacientes com a apresentação do 

transtorno predominantemente desatento ou combinado (Chhabildas, Pennington & Willcutt, 

2001).  

Além disso, as pesquisas trazem uma heterogeneidade muito vasta de instrumentos 

neuropsicológicos utilizados para avaliar esta população do estudo. Esta divergência de 

instrumentos utilizados pode ser explicada levando em consideração o fato de ainda não 

existir uma clareza na literatura sobre quais funções cognitivas encontram-se mais 

prejudicadas neste transtorno. É importante também destacar que muitos estudos divergiram 

em relação às variáveis externas de sua amostra, como o nível socioeconômico, comorbidades 

associadas, faixa etária da amostra, entre outras, que podem interferir na testagem 

neuropsicológica. 

 A elevada prevalência de transtornos comórbidos, constitui uma outra dificuldade no 

estudo do TDAH. As comorbidades dificultam a constituição dos grupos, uma vez que 

requerem um rigoroso diagnóstico diferencial. 

 A relevância do tema justifica-se pelo impacto deste transtorno no desenvolvimento 

cognitivo, comportamental e social das crianças, além das críticas relacionadas à metodologia 

dos estudos publicados sobre o assunto, que trabalharam com amostras muito heterogêneas, o 

que foi um fator impeditivo para a comparação do transtorno entre os gêneros sexuais e entre 

as apresentações do mesmo. 

Desta forma, os estudos trazem como necessário o aprofundamento das 

especificidades relacionadas às apresentações do transtorno e aos gêneros. Sendo assim, é de 

fundamental importância o cuidado e o controle com as questões metodológicas, 

principalmente nos critérios de constituição amostral, como o gênero sexual, a classificação 

da apresentação do TDAH, a faixa etária, entre outros aspectos que interferem na consistência 

dos resultados dos estudos existentes. 

Diante de todo o exposto acima, é necessário a realização de novos estudos, que levem 

em consideração todas estas características metodológicas citadas acima. Há uma carência de 

estudos que trabalhem com a comparação da manifestação do transtorno em suas diferentes 

apresentações e entre os gêneros sexuais. De modo a obter uma amostra mais homogênea, um 

dos critérios de inclusão para este estudo, foi trabalhar apenas com indivíduos do sexo 

masculino, diagnosticados com TDAH com a apresentação combinada. 
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OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar, comparativamente, a ocorrência de 

alterações de funções executivas, através de avaliação neuropsicológica, com testes e 

instrumentos de avaliação psicométrica de uso corrente na prática neuropsicológica brasileira, 

em crianças com e sem diagnóstico clínico atual de Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade. 
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METODOLOGIA 

 

Delineamento 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, com rastreamento prévio para 

controle de critérios de inclusão, com definição dos grupos comparativos, com controle de 

equivalência e pareamento dos grupos, em relação à distribuição de variáveis de interesse do 

estudo e confundidoras, como p. ex., faixa etária, idade mínima e máxima, sexo, nível de 

escolaridade/alfabetização, e lateralidade.  

 

Participantes 

 

O estudo foi realizado com uma amostra total de 58 crianças oriundas da comunidade, 

que atenderam voluntariamente ao convite público para participação na pesquisa, e 

distribuídas, após rastreamento inicial e avaliação psiquiátrica independente por psiquiatra 

especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência e treinamento em pesquisa, com uso de 

entrevista diagnóstica semiestruturada, K-SADS (com requisitos diagnósticos compatíveis 

com os critérios do DSM-IV), em dois grupos iguais de 29 crianças cada, com (G1) e sem 

(G0) diagnóstico de TDAH. Portanto, foram criados dois grupos, formados por crianças do 

sexo masculino, entre 09 e 16 anos de idade, com desenvolvimento típico, sem diagnóstico 

psiquiátrico (exceto TDAH do subtipo combinado, para o grupo TDAH). O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, em sua 466ª Reunião Ordinária realizada em 19/03/2018, 

processo HCRP n° 11465/2017. 

Os critérios de inclusão para o grupo TDAH foram: a) ter habilidades escolares 

condizentes com o ciclo básico: leitura, escrita e cálculo; b) Ser do sexo masculino; c) 

Confirmação do diagnóstico de TDAH com a apresentação combinada, de acordo com o 

DSM-5; d) não possuir comorbidades psiquiátricas; e) quociente de Inteligência (QI) superior 

a 85; f) lateralidade (destro); g) grau de escolaridade dos responsáveis (primeiro ciclo do 

ensino básico- Ensino Fundamental Completo); h) crianças com idade a partir dos 9 anos e 

inferior a 16 anos. Os critérios de exclusão foram: a) crianças com idade inferior a nove anos 

e superior a dezesseis anos; b) crianças que se mostrarem incapazes por alguma deficiência 

em compreender as instruções dos testes, bem como respondê-los de forma verbal e gráfica; 

c) presença de comorbidades psiquiátricas; d) não ser do sexo masculino; e) quociente de 

Inteligência menor que 85. Em relação ao grupo controle, o que diferencia dos critérios de 

inclusão, a saber: a) não ter diagnóstico de TDAH ou outros transtornos psiquiátricos. Os 

critérios de exclusão do grupo controle foram os mesmos do grupo estudo. 

Em relação aos participantes que compuseram o grupo com o diagnóstico de TDAH 

do subtipo combinado, aqueles que estavam em regime de tratamento com emprego de 

medicação estimulante, foram orientados a suspender temporariamente o uso da medicação 

durante a Avaliação Neuropsicológica. A suspensão da medicação ocorreu diante da 

autorização do médico que estava acompanhando o participante. No período de um ano de 

realização da coleta de dados, foram triados 130 voluntários, sendo que 40 foram excluídos no 

contato telefônico, restando então 90 voluntários que passaram pela avaliação psiquiátrica. 

Após a avaliação psiquiátrica, 29 voluntários foram excluídos. Desta forma, 61 voluntários 

foram incluídos no estudo. Dos 61 incluídos, houve 01 exclusão (G1- por apresentar QI < 85), 

01 desistência (G1) e 01desistência (G0), sendo a amostra total final de 58 voluntários, 29 

pertencentes ao grupo controle (G0) e 29 pertencentes ao grupo estudo (G1).  

Grupo TDAH (G1): O grupo foi inicialmente composto por 30 voluntários 

diagnosticados com TDAH com a apresentação combinada, após a avaliação diagnóstica pelo 



179 
 

psiquiatra da infância e da adolescência, colaborador da pesquisa. Destes 30 voluntários, 

apenas 6 possuíam anteriormente o diagnóstico de TDAH. Mesmo com o diagnóstico prévio, 

esses voluntários também passaram pela entrevista com o psiquiatra, primeira etapa da 

pesquisa, para a confirmação ou a exclusão do diagnóstico. Uma vez verificado o diagnóstico 

de TDAH, subtipo combinado, aplicavam-se os critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos. Desses 30 voluntários que passaram pela entrevista diagnóstica, um deles 

desistiu das duas etapas subsequentes, não atendendo aos telefonemas, e outro foi excluído 

por ter apresentado um QI inferior ao que foi adotado nos critérios de inclusão. 

Grupo sem TDAH (G0): O grupo controle foi composto por 30 voluntários sem o 

diagnóstico de TDAH e sem outros transtornos psiquiátricos. A exclusão de qualquer 

diagnóstico também foi realizada na primeira entrevista diagnóstica com o médico psiquiatra 

da Infância e da Adolescência, colaborador da pesquisa. Uma vez identificados os possíveis 

controles, os procedimentos adotados foram os mesmos realizados no grupo composto por 

voluntários casos. Neste grupo composto por pacientes sem o diagnóstico de TDAH, não 

houve perda amostral, ou seja, todos os 30 voluntários que foram incluídos na entrevista 

diagnóstica concluíram as outras duas etapas de testagem, com a avaliação neuropsicológica, 

exceto pela desistência de um participante. Portanto, os dois grupos, G1 e G0, ficaram, ao 

final, com um número igual de sujeitos participantes, com 29 indivíduos cada. 

 

<Inserir Figura 1 aqui> 

 

 

Avaliação Neuropsicológica 

 

Os instrumentos de avaliação neuropsicológica que foram selecionados para esta 

pesquisa, atenderam o objetivo de avaliar o mais amplo painel de funções cognitivas, em 

especial, funções executivas. A bateria de testagem foi composta pelos seguintes 

instrumentos: Teste de Trilhas (Parte A e Parte B); Teste de Atenção Concentrada D2, Teste 

da Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT, do inglês “Rey Auditory Verbal 

Learning Test”), Teste de Aprendizado Visual de Desenhos de Rey (RVDLT, do inglês, “Rey 

Visual Design Learning Test”), Teste de fluência verbal semântica (animais), teste de fluência 

verbal fonêmica (FAS), escala de inteligência Wechsler para crianças – IV (WISC –IV, do 

inglês “ Wechsler Intelligence Scale for Children – Four Edition”), Figuras Complexas de 

Rey e Stroop Test. A sequência dos testes e tarefas aplicadas foram organizadas de maneira a 

intercalar instrumentos verbais e de execução, evitando assim a fadiga e o desinteresse do 

voluntário, além de levar em consideração os instrumentos que exigiam tempos de pausa. 

 

 

Rastreamento e avaliação diagnóstica psiquiátrica 

 

A K-SADS-P (do inglês, Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

for School-Age Children), foi desenvolvida por William Chambers e Joaquim Puig-Antich. A 

K-SADS-PL (do inglês, Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for 

School-Age Children- Present and Lifetime Version), é uma adaptação da K-SADS-P (Versão 

de Episódio Presente), escrita por Joan Kaufman e Boris Birmaher. Esta versão adaptada foi 

criada para oferecer a pontuação da gravidade da sintomatologia, com as informações dos 

responsáveis legais e da criança ou do adolescente, além de avaliar a história de transtorno 

psiquiátrico no momento presente e ao longo da vida, englobando vários outros transtornos 

não presentes na K-SADS-P. A K-SADS-PL utiliza os critérios diagnósticos do DSM- IV (do 

inglês, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- 4º edição), sendo possível 
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fornecer 32 diagnósticos do Eixo I (Kaufman et al., 1997). 

  

Questionário estruturado para dados sociodemográficos e antecedentes relevantes 

 

Para coletar informações sociodemográficas e antecedentes relevantes, foi utilizado o 

caderno de Entrevista Materna do Projeto Infanto-Álcool. Esta entrevista semiestruturada é 

composta por 77 perguntas, devendo ser respondidas pela mãe da criança ou do adolescente. 

As questões abordam Dados Sociodemográficos (nacionalidade, estado civil, número de 

filhos, renda familiar religião, escolaridade); História Obstétrica (número de gestações, 

número de abortos, número de filhos prematuros, número de filhos com baixo peso ao 

nascer); Desenvolvimento da Criança (idade em que andou, idade em que falou palavras, tem 

problemas de visão, está tomando remédios, etc) e Saúde Materna (problemas de saúde, faz 

uso de algum medicamento, etc). 

 

Análise estatística 

 

Análises estatísticas foram utilizadas de forma comparativa entre os grupos, 

participantes com diagnóstico de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

pertencentes ao grupo estudo e participantes sem o diagnóstico, pertencentes ao grupo 

controle. Um banco de dados foi composto a partir das informações coletadas. O banco de 

dados (planilha completa do estudo) e as análises estatísticas foram realizados com a 

utilização do aplicativo computacional de estatística IBM SPSS (IBM Statistical Package for 

Social Science SPSS 26.0, 2020) colocar esta informação na dissertação. Para caracterizar a 

amostra e as variáveis sociodemográficas, foram utilizadas estatísticas descritivas 

(frequências simples, porcentagens, médias e desvio-padrão). Os testes utilizados para análise 

foram empregados em decorrência da distribuição normal ou não dos resultados, através de 

teste paramétrico ou não paramétrico. De modo a comparar as variáveis advindas da testagem 

neuropsicológica, foram realizadas as análises de variância (ANOVA) e o teste Chi-quadrado 

foi utilizado para diferenças entre proporções. O limite adotado para significância estatística 

de todos os testes de probabilidade foi de (p≤ 0,05). 
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RESULTADOS 

Características Sociodemográficas da Amostra 

 Não foi encontrado diferenças entre as médias das idades dos sujeitos participantes da 

pesquisa. Foram observadas diferenças estatisticamente significantes para as variáveis nível 

de escolaridade materna (Z (7, 02) = 1, p ≤ 0,01) e renda familiar, ambas mais elevadas no 

grupo de mães cujos filhos não apresentam TDAH. A média da idade materna no grupo de 

mães cujos filhos não apresentam TDAH esteve um pouco mais elevada do que no grupo de 

mães de filhos com TDAH. Essa diferença apresentou-se em um nível tendencial, próximo do 

limite de significância, sem, entretanto alcançar significância estatística (Z (3,53) = 1, p 

≤0,07). Em relação a variável número de filhos, a mesma apresentou-se discretamente 

superior no grupo de mães cujos filhos não apresentam TDAH, sem, no entanto, apresentar 

significância estatística (Z (1,94) =1, p ≤ 0,17). Houve diferenças estatisticamente 

significativas para a variável relacionada às mães dos participantes (ter marido/companheiro), 

com um número maior de mães com companheiros no grupo sem TDAH (N= 44,8%) do que 

no grupo com TDAH (N= 29,3%) (X² (7,28), p ≤ 0,007). Em relação a variável renda familiar 

mensal, observa-se que (N=41,4%) das mães do grupo com TDAH, relataram uma renda 

mensal de até 3000,00 reais, enquanto que (N=31%) das mães do grupo sem o TDAH, 

relatam uma renda mensal maior que 3000,00 reais (X² (12,17), p ≤ 0,001). Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos para as demais variáveis 

sociodemográficas analisadas. 

 

Resultados da Testagem Neuropsicológica 

 

Em relação ao Stroop Test, houve diferenças estatisticamente significantes no Cartão 

B- tempo (segundos), onde os participantes do grupo sem TDAH realizaram a tarefa em 

menor tempo quando comparados com os participantes com TDAH. Observamos também que 

no Cartão C- tempo (segundos), os participantes do grupo sem TDAH também realizaram a 

tarefa em menor tempo quando comparados com o grupo estudo, além de terem apresentado 

menos erros. Essa diferença apresentou-se em um nível tendencial, próximo do limite de 

significância, sem, entretanto alcançar significância estatística. 

No Teste de Trilhas, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos em nenhuma das medidas do teste, apesar dos participantes do grupo controle terem 

realizado a atividade em menor tempo e com menos erros, quando comparados com os 

participantes do grupo estudo. Na parte B do teste, os participantes do grupo controle também 

realizaram a tarefa em menor tempo, porém com quantidade de erros superior ao grupo 

estudo, indicando que apesar de terem concluído a tarefa em menor tempo, a execução da 

mesma não foi precisa. 

 

<Inserir Tabela 1 aqui> 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas na comparação entre os grupos no 

teste de Fluência Verbal Fonêmica (Z (0,44) = 1, p ≤ 0,5) e Fluência Verbal Semântica (Z 

(0,007) = 1, p ≤ 0,9). Os participantes de ambos os grupos apresentaram desempenho 

semelhante nas habilidades de monitoramento de regras e inibição de respostas inadequadas, 

através de fluência verbal de letras em tarefa com maior exigência das funções executivas e 

através de fluência verbal semântica. Na tarefa Rey Visual Design Learning Test (RVDLT), 

cujo propósito é avaliar a aprendizagem não verbal e a memória, não houve diferenças 

estatisticamente significantes na comparação entre os grupos, sendo que os participantes 

trabalharam de maneira semelhante. Ambos os grupos apresentaram uma curva de 
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aprendizagem crescente das figuras ao longo das cinco tentativas (T1 à T5). Em relação ao 

reconhecimento após 30 minutos, onde é avaliada a fragilidade do conteúdo adquirido à 

passagem do tempo, ambos os grupos apresentaram desempenho satisfatório. Na avaliação 

geral do teste, ambos os grupos apresentaram capacidades satisfatórias de aprendizagem e de 

rememoração de conteúdos novos, se beneficiando da repetição.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na comparação entre 

os grupos em nenhuma das varáveis analisadas no Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal 

de Rey (RAVLT). Ambos os grupos apresentaram uma curva de aprendizagem crescente das 

palavras ao longo das cinco tentativas (A1 à A5). Em relação ao Índice de interferência 

proativa (B1), que é a capacidade do indivíduo em resistir ao efeito de distratores proativos 

(interferência de um conteúdo anteriormente aprendido sobre a aprendizagem de um novo 

conteúdo), ambos os grupos apresentaram desempenho satisfatório na avaliação desta 

variável, sem dados estatisticamente significativos na comparação entre eles, assim como 

também apresentaram desempenho satisfatório na avaliação da interferência retroativa (A6), 

que avalia a interferência de um novo conteúdo na aprendizagem de um conteúdo 

anteriormente aprendido. Em relação à evocação após 30 minutos, que avalia a fragilidade do 

conteúdo adquirido à passagem do tempo, também não foi encontrado diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre os grupos. Na avaliação geral do teste, 

ambos os grupos apresentaram capacidades satisfatórias de aprendizagem e de recordação de 

conteúdos novos. 

 

<Inserir Tabela 2 aqui> 

 

No teste Figuras Complexas de Rey, houve diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos na cópia da figura, mostrando que os participantes do grupo controle, 

apresentaram desempenho superior na habilidade visuoconstrutiva (habilidade de reunir as 

partes de uma figura de forma organizada, construindo assim o todo da figura), quando 

comparados com os participantes do grupo estudo. Em relação ao tempo de recuperação, os 

participantes do grupo controle apresentaram uma média de tempo maior nesta etapa da 

tarefa, ou seja, demoraram mais tempo para executá-la, quando comparados com os 

participantes do grupo estudo, apesar desta diferença não ter sido estatisticamente 

significante.  

Em relação ao Teste de Atenção Concentrada - D2, não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos em nenhuma das variáveis analisadas pelo 

teste. Quando comparamos os erros de omissão (erro tipo 1), que é um indicador de 

impulsividade por desatenção, com os erros de marcação (erro tipo 2), que indica erros por 

impulsividade motora, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, 

porém, os valores das médias no grupo estudo mostraram-se superiores no erro tipo 2 (erro 

por impulsividade).  

 

<Inserir Tabela 3 aqui> 

 

Em relação às Escalas Wechsler de Inteligência (WISC-IV), houve diferenças 
estatisticamente significantes entre o grupo controle (sem TDAH) e o grupo estudo (com 

TDAH) nos seguintes subtestes verbais: Compreensão; Informação; Dígitos; Sequência de 

Números e Letras e Aritmética, com valores superiores para o grupo controle. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes nos subtestes Semelhanças; Vocabulário 

e Raciocínio com Palavras, sendo que as médias e os desvios-padrões foram mais ou menos 

semelhantes na comparação entre os grupos.  
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Nos subtestes de execução, houve diferenças estatisticamente significantes na 

comparação entre os grupos nos seguintes subtestes: Cubos; Conceitos Figurativos; 

Raciocínio Matricial e Códigos, com valores superiores para o grupo controle. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes na comparação entre os grupos nos 

subtestes Completar Figuras, Procurar Símbolos e Cancelamento. 

 

<Inserir Tabela 4 aqui> 

 

No que se refere aos Índices ou Pontos Compostos do WISC-IV, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes na comparação entre os grupos em todos os índices, 

com desempenho superior no grupo controle. Em relação ao QI Total, observam-se diferenças 

entre os grupos, com o grupo controle com resultado superior. 

 

<Inserir Tabela 5 aqui> 

 

Na tabela 6 encontra-se a súmula da testagem neuropsicológica. Foi descrito os 

instrumentos utilizados na bateria de testagem, as funções cognitivas   avaliadas por eles e os 

resultados do desempenho dos grupos estudo e controle na execução das tarefas. Na última 

coluna da tabela, destacamos as funções executivas que os instrumentos foram capazes de 

avaliar, mostrando os domínios executivos que apresentaram-se diferentes nos voluntários 

com o diagnóstico de TDAH e nos voluntários do grupo controle.  De forma geral, esta tabela 

tem como objetivo apresentar as funções executivas mais afetadas nos pacientes com o 

diagnóstico de TDAH, de acordo com os instrumentos utilizados nesta pesquisa. 

 

<Inserir Tabela 6 aqui> 
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DISCUSSÃO 

 

 Diante das limitações dos estudos encontrados na literatura, relacionados às 

características de recrutamento e seleção de casos, buscamos ser rigorosos, primeiramente, na 

constituição da amostra, de modo a eliminar os possíveis vieses que poderiam interferir 

negativamente nos resultados. Em segundo lugar, destaca-se a extensa bateria de instrumentos 

psicométricos utilizados, permitindo assim uma compreensão ampla do funcionamento 

cognitivo dos participantes, além da comparação do funcionamento de uma mesma função 

cognitiva, através da utilização de instrumentos distintos. Outro dado de extrema relevância 

deste estudo, é que apenas 5 dos 29 voluntários do grupo estudo já possuíam o diagnóstico de 

TDAH antes da pesquisa (tendo sido revistos e confirmados), sendo que os outros 24 

voluntários que compuseram este grupo, foram diagnosticados dentro do estudo. 

Considerando que a ausência de um diagnóstico anterior poderia ser fruto de um não 

reconhecimento da condição ou de ausência de demanda clínica, ou ainda, de ausência de 

recursos assistenciais. Entretanto, os casos novos encontrados na fase de recrutamento, são 

um exemplo do quadro de subdiagnóstico, com crianças que apresentam dificuldades 

comportamentais e escolares e que não recebem o diagnóstico adequado. Diante deste 

resultado, fica evidenciado a importância deste trabalho e a necessidade de elaboração de 

Políticas Públicas para atender às necessidades dos pacientes com TDAH.  

A despeito de nossos melhores esforços para controlar variáveis confundidoras e 

garantir a melhor qualidade na avaliação, reconhecemos limitações que ainda devem ser 

consideradas na devida apreciação dos resultados alcançados. Consideramos como uma 

limitação deste estudo, o fato de muitos instrumentos neuropsicológicos utilizados não 

estarem padronizados para a população brasileira, apesar de o uso ser autorizado em 

pesquisas. 

Uma segunda limitação do estudo é o fato de termos focado exclusivamente na 

apresentação combinada do TDAH e incluído apenas voluntários do sexo masculino, 

limitando assim a generalização dos resultados para as demais apresentações do transtorno e 

para a população feminina. Isto se deveu basicamente ao reconhecimento da impossibilidade 

de alcançar, no tempo adequado para um projeto de mestrado, um tamanho amostral 

satisfatório (considerando a extensa avaliação clínica e neuropsicológica), que permitisse o 

controle de todas as variáveis envolvidas (sexo, subtipos diagnósticos). 

Segundo Barkley (2020, p. 181), as variáveis relacionadas à menor escolaridade e 

menor renda no grupo de mães cujos filhos tem o diagnóstico de TDAH, são fatores de risco 

para o agravamento do transtorno.   A variável ter marido/companheiro mostrou-se maior no 

grupo de mães cujos filhos não tinham o TDAH, como já citado anteriormente. Este resultado 

pode ser explicado por Barkley (2020, p. 224), onde ele diz que o desgaste emocional dos pais 

cujos filhos possuem o diagnóstico de TDAH, pode refletir negativamente na vida do casal, 

com uma chance maior de separações e divórcios, quando comparados com pais de crianças 

sem o diagnóstico.  

Resumindo, os dados analisados em relação às variáveis sociodemográficas maternas, 

as diferenças estatisticamente significativas resumem-se às três variáveis: escolaridade 

materna, renda familiar e o fato de ter marido/ companheiro. No que se refere às 

características desenvolvimentais dos sujeitos participantes, a amostra diferiu apenas com 

relação ao fato dos voluntários fazerem ou não algum tratamento de saúde, sendo que apenas 

(3,4%) dos voluntários sem o TDAH relataram fazer algum tratamento de saúde, enquanto 

que no grupo TDAH esse valor foi de (17,2%) (X² (6,72) = p ≤ 0,01). Crianças com TDAH 

parecem apresentar mais problemas de saúde do que crianças sem o diagnóstico, e isso pode 

ser explicado pelo fato das crianças com o transtorno serem mais suscetíveis a acidentes de 
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diversas natureza, aumentando a necessidade de visitas médicas frequentes e maior custo com 

a saúde (Barkley, 2020, p. 60).  

Não houve diferenças estatísticas significativas entre os grupos em relação à interação 

social nos primeiros anos de vida, desenvolvimento psicomotor, história pregressa de abuso e 

uso atual de medicação. Também não houve diferenças estatísticas significativas entre as 

médias das idades dos sujeitos participantes da pesquisa, e nem em relação ao tipo de escola, 

sendo que (63,8%) dos participantes estavam inseridos em escolas públicas, aspecto positivo 

do estudo, pois se a inserção em escolas Públicas ou Privadas estivessem discrepantes estre os 

grupos, poderíamos ter uma fonte de viés em relação ao desempenho cognitivo dos 

participantes, dado as diversas variáveis (sociais, culturais e linguísticas) que permeiam o 

ambiente escolar no qual o paciente está inserido (Anastasi,1977). 

De acordo com Chhabildas, Penninngton e Willcutt (2001), os prejuízos 

neuropsicológicos em pacientes com o diagnóstico de TDAH estão relacionados ao controle 

inibitório, planejamento e memória operacional, funções executivas primordiais para a 

adaptação do indivíduo e para a realização de metas e objetivos. Para Diamond (2013), a 

flexibilidade cognitiva é uma função executiva complexa, pelo fato de seu funcionamento 

adequado depender de outras funções, como a memória de trabalho, o controle inibitório e a 

atenção alternada, funções estas que se encontram alteradas em pacientes com TDAH. 

No trabalho de Ahmadi, Mohammadi, Araghi e Zarafshan (2014), os pesquisadores 

mostraram que o funcionamento executivo de crianças com TDAH difere do funcionamento 

de crianças sem o transtorno, assim como este funcionamento executivo também difere entre 

as apresentações do transtorno, sendo que crianças com a apresentação combinada tendem a 

apresentar mais prejuízos no controle inibitório.  

Em uma meta-análise realizada por Pievsky e McGrath (2018), os pesquisadores 

encontraram diferenças em várias funções executivas, na comparação entre pacientes com o 

diagnóstico de TDAH e pacientes do grupo controle, especialmente na memória de trabalho e 

no controle inibitório, com pior desempenho no grupo com o diagnóstico. Trevisan (2014) 

relata que os pacientes com TDAH apresentam mais erros em tarefas que exigem a inibição 

de uma resposta, além de prejuízos em tarefas aritméticas, devido ao funcionamento 

prejudicado da memória de trabalho.  

Como pode ser observado, vários trabalhos sobre o tema trazem que os maiores 

prejuízos encontrados em pacientes com o diagnóstico de TDAH estão relacionados com as 

funções executivas. Apesar das pesquisas diferirem em relação ao tamanho amostral, idade 

dos participantes e instrumentos neuropsicológicos utilizados, todos os estudos concluem e 

reforçam os prejuízos executivos presentes nos pacientes com TDAH. 

Em relação ao QI dos participantes, tanto no grupo controle como no grupo estudo, o 

QI mínimo foi de 85 (média-inferior). O QI máximo no grupo controle foi de 157 (muito 

superior) e no grupo estudo foi de 127 (superior). Este resultado é importante, por destacar 

que as amostras estiveram equilibradas em relação aos índices de QI, além de apresentarem 

um funcionamento intelectual satisfatório. Este foi um outro aspecto positivo do estudo, 

considerando que o QI mínimo para a participação foi de 85.  

Em relação aos resultados do WISC-IV, que é o padrão-ouro dentro da avaliação 

neuropsicológica, foi possível identificar resultados estatisticamente significativos entre os 

grupos em diversos subtestes. Iniciando pelos subtestes verbais, houve diferenças 

estatisticamente significantes entre o grupo controle e o grupo estudo nos seguintes subtestes: 

Compreensão; Informação; Dígitos; Sequência de Números e Letras e Aritmética, com 

valores superiores para o grupo controle. Como observado, os pacientes do grupo com TDAH 

apresentaram prejuízos em memória operacional (memória de trabalho), ou seja, na 

capacidade de manipular informações mentalmente, exigindo para isso a atenção e a 

concentração. Além disso, os participantes com TDAH também apresentaram resultados 
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inferiores nos subtestes Compreensão e Informação, que avaliam memória semântica, 

capacidade de retenção e rememoração das informações do contexto escolar e também do 

ambiente, além de avaliar o julgamento moral e ético de condutas.  

Esses achados parecem corroborar a teoria da autorregulação de Barkley (1997). De 

acordo com este autor, os sintomas do TDAH são decorrentes da dificuldade de 

automonitoramento e de autocontrole, que nada mais é que a capacidade de inibir 

comportamentos irrelevantes, mantendo o foco em atividades relevantes, e a criação de 

estratégias para solucionar os problemas decorrentes do cotidiano, sejam eles de ordem 

intelectual ou social. Nos Subtestes de Execução do WISC-IV, houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos nos seguintes subtestes: Cubos; Conceitos 

Figurativos; Raciocínio Matricial e Códigos, com valores superiores para o grupo controle. Os 

três primeiros subtestes exigem organização perceptual, ou seja, avaliam a capacidade do 

indivíduo de percepção visual, organização, integração dos processos visuais e motores, 

atenção, percepção de detalhes, capacidade de abstração e resolução de problemas. Já o 

subteste Códigos avalia a velocidade do processamento da informação, que requer o uso da 

memória de curto prazo, percepção visual, flexibilidade cognitiva e coordenação visuomotora. 

Todos os índices ou Pontos Compostos do WISC-IV também mostraram diferenças 

estatísticas significativas na comparação entre os grupos, com desempenho superior no grupo 

controle. Cortés, Soria, González e Sevilla (2015), relatam que apesar do Índice de Memória 

Operacional do WISC–IV não ser por si só suficiente para diagnosticar o TDAH, desempenho 

inferior nos substestes que compõem este índice podem sugerir o transtorno, considerando 

que os pacientes com o diagnóstico possuem um prejuízo nesta função executiva.  

Além de avaliar o potencial intelectual, o WISC-IV também avalia o desempenho 

cognitivo e o processo de resolução de problemas em crianças e adolescentes. Todos os 

índices do WISC-IV avaliam diferentes funções executivas, fato este que explica o motivo 

pelo qual os participantes do grupo controle apresentaram desempenho superior em todos eles 

quando comparados com os participantes do grupo estudo. Considerando o que os autores 

trazem sobre o perfil neuropsicológico dos pacientes com TDAH com a apresentação 

combinada, o WISC-IV mostrou-se sensível para a avaliação do funcionamento executivo, 

corroborando os achados da literatura sobre os prejuízos dessas funções em pacientes com o 

diagnóstico.  

Em relação ao teste de atenção concentrada D2, que se trata de uma tarefa de 

discriminação de detalhes, que independe da inteligência, os nossos achados não 

evidenciaram diferenças estatisticamente significantes na comparação entre os grupos em 

nenhuma variável deste instrumento, porém o grupo estudo apresentou desempenho inferior 

nas variáveis resultado bruto (RB), erro tipo 2, que se refere aos erros por omissão e no 

resultado líquido. Em relação à variável amplitude atencional, os grupos trabalharam de 

maneira muito semelhante, não sendo evidenciada diferença entre os grupos na oscilação da 

atenção. Uma possível explicação para a não diferença estatística entre os grupos em 

nenhuma medida do teste é que de acordo com Coutinho, Mattos e Abreu (2010), o teste D2 é 

um teste de curta duração e para estes autores, a avaliação da atenção sustentada, requer a 

utilização de instrumentos mais longos, pois instrumentos curtos podem dificultar a 

identificação de possíveis prejuízos. Uma outra possibilidade que justifique o fato dos grupos 

terem apresentado pouca oscilação atencional e trabalhado de maneira semelhante nesta 

tarefa, pode estar relacionada com o ambiente de testagem (sem ruídos, poucos estímulos 

distratores na sala e o fato do participante saber que estava sendo avaliado) ou ainda, pelo fato 

do participante saber que o tempo para a execução da tarefa não era livre, e que ele teria um 

tempo de 20 segundos para fazer as marcações pertinentes em cada linha, podendo então o 

fator tempo ter funcionado como uma variável inibitória. Apesar do ritmo da tarefa ter sido 

parecido entre os grupos, os participantes com TDAH cometeram mais erros.  De acordo com 
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Ferreira (2006), esses resultados indicam a existência de deficits atencionais (erros de 

omissão) e impulsividade (erros de marcação). Apesar dos participantes terem trabalhado de 

maneira semelhante, eles não executaram a tarefa com precisão.   

Em relação ao teste Figuras Complexas de Rey, houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos na cópia da figura, mostrando que os participantes do grupo 

controle apresentaram desempenho superior na habilidade visuoconstrutiva (habilidade de 

reunir as partes de uma figura de forma organizada, construindo assim o todo da figura), 

quando comparados com os participantes do grupo estudo. Em relação à rememoração da 

figura após três minutos, apesar da não diferença estatística, ambos os grupos perderam boa 

parte da informação visual, apresentando um resultado inferior quando comparamos cada 

grupo consigo mesmo nas variáveis cópia da figura e recuperação após três minutos. Apesar 

de ambos os grupos terem perdido muitas informações ao analisarem a figura de recuperação, 

o grupo estudo ainda assim apresentou desempenho inferior quando comparado com o grupo 

controle, apesar da não diferença estatística. Os participantes do grupo controle apresentaram 

uma média de tempo maior na recuperação após três minutos, ou seja, demoraram mais tempo 

para executar a tarefa quando comparados com o grupo estudo, apesar desta diferença não ter 

sido estatisticamente significante. De acordo com Oliveira, Rigoni e Rey (2014), a reprodução 

da cópia da figura indica a capacidade visuoespacial e a habilidade de organização, enquanto 

a reprodução da memória indica o quanto de informação foi armazenada e recuperada. 

Camargo e Cidd (2000) relatam que para executar uma atividade visuoconstrutiva, algumas 

condições anteriores precisam estar preservadas, como por exemplo, o raciocínio espacial, 

capacidade de formular um plano para atingir uma meta específica e a capacidade de 

automonitoramento. Alterações em algumas dessas funções podem originar um deficit 

visuoconstrutivo. Seguindo Oliveira, Rigoni e Rey (2014) e Camargo e Cidd (2000), os 

achados do nosso estudo condizem com estas explicações, mostrando que os participantes do 

grupo estudo apresentaram desempenho visuoespacial inferior quando comparados com o 

grupo controle, além de dificuldades na organização para o desenho, culminando em uma 

reprodução inferior da figura após 3 minutos, ou seja, realizaram a reprodução em menor 

tempo do que o grupo controle, pelo fato de rememorarem menos elementos da figura, 

apresentando produções com menos riqueza de detalhes.  

De acordo com Barkley (2020, p. 213), diversos estudos na literatura apresentaram 

como resultados que crianças com o TDAH exibem prejuízos no controle motor, quando 

comparadas com crianças sem o diagnóstico, podendo este prejuízo ser observado, por 

exemplo, na escrita e nos desenhos. Os nossos achados corroboram estes estudos anteriores, 

ao analisar qualitativamente os desenhos do grupo controle em comparação com o grupo 

estudo. Os desenhos do grupo controle além de apresentarem melhor simetria e proporção, 

também apresentaram maior riqueza de detalhes, como já mencionado anteriormente.  

Estes prejuízos visuoconstrutivos e executivos como dificuldade de planejamento dos 

pacientes com TDAH também foram observados nos subtestes do WISC-IV que avaliaram 

estas mesmas funções, corroborando assim os achados de Barkley et al. (2008), quando este 

relata os impactos do TDAH nas funções executivas dos pacientes diagnosticados.  

Em relação ao Teste de Aprendizagem Verbal Auditiva de Rey (RAVLT), não houve 

diferenças estatisticamente significantes em nenhuma medida do teste, sendo que os grupos 

apresentaram desempenho semelhante. Isso nos diz que os voluntários com TDAH não 

apresentaram prejuízos nesta tarefa, ou seja, não apresentaram prejuízos na estocagem da 

informação verbal e nem prejuízos na recuperação da memória verbal (memória episódica 

verbal de evocação tardia e nem na memória episódica de reconhecimento quando 

comparados com os voluntários sem o transtorno). Ambos os grupos apresentaram uma curva 

de aprendizagem ascendente, se beneficiando das repetições. Em contrapartida, apesar dos 

grupos também não terem apresentado diferenças estatísticas significantes em nenhuma 
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medida do Rey Visual Design Learning Test (RVDLT), o grupo estudo apresentou 

desempenho inferior na análise da memória episódica (após 30 minutos) e nos erros de 

reconhecimento. Podemos então dizer que os voluntários do grupo estudo apresentaram 

desempenho inferior quando comparados com os voluntários do grupo controle na 

consolidação do conteúdo visual apreendido e na recuperação da memória visual (memória 

episódica visual de evocação tardia), apesar da curva de aprendizagem ascendente na 

avaliação da memória visual imediata. Em relação ao RVDLT, os resultados não 

apresentaram diferenças estatísticas na comparação entre os grupos, porém o grupo estudo 

apresentou um desempenho inferior em relação à memória episódica de evocação tardia, ou 

seja, (lembraram menos figuras quando comparados com o grupo controle).  

 No Teste de Trilhas, apesar de não termos encontrado diferenças estatísticas em 

nenhuma das variáveis do teste, o grupo estudo levou mais tempo para executar a tarefa tanto 

na parte A (atenção sustentada), quanto na parte B (atenção alternada), além de ter 

apresentado mais erros nas diferentes partes da tarefa (A e B), evidenciando assim um 

desempenho inferior do grupo estudo na atenção sustentada e na atenção alternada quando 

comparado com o grupo controle. Além da atenção este instrumento também avalia a 

velocidade de processamento da informação. Em relação à parte B do teste, além destas 

funções já mencionadas, ele também avalia função executiva (memória operacional- pois é 

necessário recordar a sequência alfabética e numérica e trabalhar de maneira alternada com 

esses estímulos, além da exigência da flexibilidade cognitiva). Apesar dos nossos achados não 

terem evidenciado diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nesta tarefa, o 

grupo estudo apresentou mais erros e maior tempo na execução da tarefa tanto na parte A 

como na parte B. De acordo com Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher e Metevia (2001), a 

parte B do teste de trilhas requer mais das funções executivas que comumente estão 

prejudicadas em pacientes com TDAH. De acordo com Pacheco (2005) e Fischer (1990), 

pacientes com TDAH gastam mais tempo para realizar a parte B do teste, além de cometerem 

mais erros.  

A fluência verbal de letras é uma tarefa que exige um funcionamento adequado das 

funções executivas, através do monitoramento de regras e inibição de respostas impróprias.  

Em um estudo de meta-análise, Sergeant, Geurts e Oosterlaan (2002), relataram que três dos 

seis estudos encontrados na literatura apresentaram diferenças estatísticas significativas na 

comparação entre os participantes do grupo com TDAH e os participantes do grupo controle 

nas tarefas de fluência verbal de letras, e apenas dois dos nove estudos de tarefas de fluência 

verbal semântica, apresentaram diferença estatística significativa na comparação entre o grupo 

estudo e o grupo controle, tendo o grupo controle apresentado desempenho superior na 

execução da tarefa. Na literatura de estudos brasileiros, usando o mesmo teste em crianças 

com TDAH e na faixa etária próxima ao do nosso estudo, encontramos o estudo de Silveira, 

Passos, Santos e Chiappetta (2009), onde os resultados do estudo mostram desempenho 

similar em provas de fluência verbal fonológica e semântica em crianças com TDAH, sendo 

que os resultados superiores em ambos os grupos ocorreu na prova de fluência verbal 

semântica. No estudo de Moura, Simões e Pereira (2013), os autores também encontraram 

desempenho superior dos participantes na tarefa de fluência verbal semântica, relatando que 

esta é uma tarefa menos complexa, diferentemente da prova de fluência verbal fonêmica, que 

segundo os autores, exigem mais das funções executivas, pelo fato de requerer maior 

organização e busca de estratégias. Além disso, os autores relatam que o desempenho 

adequado nesta tarefa parece estar associado com a maturação do lobo frontal, o que parece 

justificar o fato das crianças apresentarem pior desempenho nesta tarefa, evidenciando assim a 

sensibilidade do instrumento em relação aos processos do neurodesenvolvimento.  

Os nossos achados corroboram os resultados dos estudos apresentados acima, 

mostrando que os grupos trabalharam de maneira muito semelhante, não sendo evidenciada 
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nenhuma diferença significativa no desempenho dos grupos. Apesar deste desempenho 

semelhante, ambos os grupos apresentaram melhor desempenho na tarefa de fluência verbal 

semântica.  

No Stroop Test (versão Victoria), evidenciamos diferenças estatisticamente 

significantes no cartão B (segundos), ou seja, o grupo G1 levou mais tempo para concluir a 

tarefa do cartão B. Apesar das demais variáveis analisadas não terem apresentado diferenças 

estatísticas significativas, o grupo G1 também demorou mais tempo para executar as tarefas 

do cartão A e do cartão C, além de ter apresentado mais erros quando comparados com o 

grupo controle em todos os cartões (A, B e C). Este desempenho inferior do grupo G1 quando 

comparado com o grupo G0 nas demais medidas do instrumento, apesar da não significância 

estatística, pode ser explicado pelo fato de que esta é uma tarefa que além da avaliação da 

atenção seletiva, também avalia flexibilidade cognitiva, tendo a fluência da leitura das 

palavras impressas nos cartões B e C interferido na velocidade de processamento da 

informação. Acreditamos que esta diferença no desempenho dos grupos apesar da não 

significância estatística, tenha ocorrido em função da dificuldade de controle inibitório dos 

voluntários com TDAH, ou seja, da dificuldade em inibir a leitura das palavras dos cartões B 

e C para nomear apenas as cores impressas.  

Desta forma reforçamos a teoria de Barkley, ao dizer que o prejuízo dos pacientes com 

TDAH está mais relacionado com a autorregulação, já que nos subtestes de execução 

(Procurar Símbolos e Cancelamento) do WISC-IV, tarefas que avaliam a velocidade de 

processamento da informação, os grupos não diferiram entre si.  No estudo de Bolfer (2009), 

o teste Stroop versão Victoria, foi utilizado para avaliar as funções executivas, 

especificamente o controle inibitório, de crianças com TDAH e crianças sem o diagnóstico. 

Os resultados do estudo mostraram que houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos no tempo de execução da tarefa, sendo que o grupo de crianças com o diagnóstico 

levou mais tempo para completar a tarefa. A meta-análise realizada por Homack e Riccio 

(2004), teve como objetivo examinar a sensibilidade e a especificidade do teste de Stroop, na 

identificação de prejuízos de função executiva de crianças e adolescentes com diagnóstico de 

TDAH. Todos os estudos analisados pelos autores apresentaram resultados consistentes, 

mostrando um desempenho inferior nesta tarefa em indivíduos com TDAH quando 

comparados com os controles. Apesar da não significância estatística em algumas medidas do 

teste, os nossos resultados corroboram estes achados, mostrando desempenho inferior do 

grupo G1 em todas as medidas do instrumento quando comparados com o grupo G0. 

Os resultados deste trabalho não encontraram diferenças expressivas na comparação 

entre os grupos em testes atencionais, evidenciando que a testagem neuropsicológica não é 

capaz de confirmar ou refutar o diagnóstico de TDAH. Isso quer dizer que a testagem 

neuropsicológica não substitui o diagnóstico clínico, não podendo então ser considerada como 

um critério diagnóstico para o TDAH, pelo fato dos instrumentos neuropsicológicos não 

abrangerem todos os sintomas do diagnóstico. As Escalas Wechsler de Inteligência-WISC-IV 

são consideradas o padrão ouro dentro da Avaliação Neuropsicológica e neste estudo as suas 

tarefas também mostraram melhor associação aos sintomas de TDAH em relação aos demais 

instrumentos utilizados, ou seja, mostraram diferenças mais expressivas na comparação entre 

os grupos.  

Apesar dos resultados estatísticos não significativos na comparação entre os grupos 

em alguns instrumentos que compuseram a bateria de testagem deste estudo, podemos 

concluir que a testagem neuropsicológica foi capaz de discriminar dificuldades e 

potencialidades dos voluntários com o diagnóstico de TDAH. Os testes psicométricos 

utilizados em alguns estudos e que demonstrem resultados significativos na discriminação do 

TDAH devem ser ponderados. A discrepância de resultados encontrados nas diferentes 

pesquisas sobre o assunto estão relacionados com o processo de constituição amostral e com o 
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método utilizado, o que interfere diretamente nos resultados dos estudos (Rohde & Mattos, 

2002). 
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CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo vão ao encontro do que a literatura sobre o assunto 

traz, mostrando que os principais prejuízos encontrados nos pacientes com o diagnóstico de 

TDAH com a apresentação combinada estão relacionados muito mais a disfunções executivas 

do que dificuldades atencionais. 

A testagem neuropsicológica não foi capaz de confirmar ou refutar o diagnóstico de 

TDAH, ou seja, os instrumentos neuropsicológicos utilizados neste estudo não foram capazes 

de identificar toda a sintomatologia do transtorno que envolve as funções executivas. 

O diagnóstico do TDAH é complexo pelo fato de envolver diversas variáveis. Muito 

mais do que considerar os critérios diagnósticos do DSM-5, é importante observar os 

impactos funcionais do transtorno na vida dos pacientes.  

Procuramos com este estudo selecionar uma bateria ampla de testagem, de modo a 

incluir mais de um teste para avaliar cada função cognitiva, com o objetivo de cruzar os 

resultados dos diversos instrumentos utilizados, obtendo resultados mais fidedignos. 

Considerando os resultados deste estudo, podemos dizer que a avaliação 

neuropsicológica associada a parâmetros clínicos é uma importante ferramenta, podendo 

ajudar o clínico no esclarecimento de suas hipóteses diagnósticas, através da identificação das 

potencialidades e dificuldades cognitivas dos pacientes. Além disso, a avaliação 

neuropsicológica pode contribuir para a realização de diagnósticos diferenciais e indicações 

terapêuticas pertinentes, a partir de uma extensa avaliação do funcionamento cognitivo, e 

assim contribuir para um melhor planejamento das intervenções voltadas à promoção do 

desenvolvimento, da escolarização, da melhora da socialização e desenvolvimento de 

habilidades sociais da criança com TDAH. 
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Figura 1. Fluxograma da constituição amostral 
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Tabela 1. Desempenho dos sujeitos da amostra no Stroop Test e no Teste de Trilhas (Parte A e 

B) em função da presença ou ausência do TDAH (n= 58). 

Nota: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – coeficiente do 

teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de significância; n.s. – não 

significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 

(N = 58; 

100%) 

ANOVA 

(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 

Sim 

(N = 29; 50%) 

Cartão A- tempo 

(segundos) 

17,00 

(3,61) 

19,48 

(6,44) 

18,24 

(5,32) 

3,27; 1; 0,07 

(n.s.) 

Cartão A- erros 
0,10 

(0,40) 

0,14 

(0,35) 

0,12 

(0,37) 

0,11; 1; 0,73 

(n.s.) 

Cartão B- tempo 

(segundos) 

22,79 

(6,29) 

28,00 

(10,73) 

25,40 

(9,10) 
5.07; 1; 0,02* 

Cartão B- erros 
0,07 

(0,37) 

0,10 

(0,31) 

0,09 

(0,33) 

0,14; 1; 0,70 

(n.s.) 

Cartão C- tempo 

(segundos) 

32,38 

(8,94) 

38,07 

(14,94) 

35,22 

(12,53) 

3,09; 1; 0,08 

(n.s.) 

Cartão C- erros 
0,14 

(0,35) 

0,55 

(1,15) 

0,34 

(0,87) 

3,42; 1; 0,07 

(n.s.) 

Trilha A- Tempo 

(segundos) 

21,24 

(10,40) 

23,21 

(9,06) 

22,22 

(9,72) 

0,58; 1; 0,44 

(n.s.) 

Trilha A- Erros 
0,14 

(0,44) 

0,17 

(0,53) 

0,16 

(0,48) 

0,07; 1; 0,79 

(n.s.) 

Trilha B- Tempo 

(segundos) 

58,69 

(34,87) 

61,72 

(32,46) 

60,21 

(33,42) 

0,11; 1; 0,73 

(n.s.) 

Trilha B- Erros 
0,86 

(1,09) 

0,79 

(0,86) 

0,83 

(0,97) 

0,07; 1; 0,79 

(n.s.) 
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Tabela 2. Desempenho dos sujeitos da amostra no RVDLT e no RAVLT em função da 

presença ou ausência do TDAH (n= 58). 

Nota: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – coeficiente do 

teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de significância; n.s. – não 

significante. 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M 

(DP)] Total 

(N = 58; 

100%) 

ANOVA 

(Z; df; p) 
Não 

(N = 29; 

50%) 

Sim 

(N = 29; 

50%) 

RVDLT Trilha 1 
6,55 

(1,80) 

5,66 

(1,75) 

6,10 

(1,82) 

3,67; 1; 0,06 

(n.s.) 

RVDLT Trilha 2 
9,52 

(2,40) 

8,90 

(2,11) 

9,21 

(2,26) 

1,09; 1; 0,30 

(n.s.) 

RVDLT Trilha 3 
11,69 

(3,00) 

10,34 

(2,28) 

11,02 

(2,73) 

3,68; 1; 0,06 

(n.s.) 

RVDLT Trilha 4 
12,52 

(2,38) 

11,90 

(2,11) 

12,21 

(2,25) 

1,10; 1; 0,29 

(n.s.) 

RVDLT Trilha 5 
12,76 

(2,70) 

12,28 

(2,15) 

12,52 

(2,43) 

0,56; 1; 0,45 

(n.s.) 

RVDLT Escore Total 
52,52 

(11,82) 

49,07 

(8,34) 

50,79 

(10,29) 

1,64; 1; 0,20 

(n.s.) 

RVDLT Memória de 

Reconhecimento após 30 minutos 

14,21 

(1,59) 

13,79 

(1,11) 

14,00 

(1,37) 

1,31; 1; 0,25 

(n.s.) 

RAVLT A1 
6,28 

(1,55) 

6,07 

(1,73) 

6,17 

(1,63) 

0,22; 1; 0,63 

(n.s.) 

RAVLT A2 
9,31 

(2,30) 

9,28 

(1,85) 

9,29 

(2,06) 

0,04; 1; 0,95 

(n.s.) 

RAVLT A3 
10,28 

(1,96) 

10,97 

(1,97) 

10,62 

(1,98) 

1,78; 1; 0,18 

(n.s.) 

 

RAVLT A4 
12,00 

(2,05) 

11,52 

(2,01) 

11,76 

(2,02) 

0,81; 1; 0,37 

(n.s.) 

RAVLT A5 
12,69 

(2,22) 

12,34 

(2,24) 

12,52 

(2,21) 

0,34; 1; 0,55 

(n.s.) 

RAVLT Escore Total 
50,55 

(7,74) 

50,24 

(7,70) 

50,40 

(7,66) 

0,02; 1; 0,87 

(n.s.) 

RAVLT Lista de Interferência 

Proativa (B1) 

5,90 

(1,98) 

5,62 

(1,91) 

5,76 

(1,94) 

0,28; 1; 0,59 

(n.s.) 

RAVLT Lista de Interferência 

Retroativa (A6) 

11,10 

(3,00) 

10,55 

(2,58) 

10,83 

(2,79) 

0,56; 1; 0,45 

(n.s.) 

RAVLT Evocação 30 minutos 

(A7) 

10,86 

(2,88) 

11,00 

(2,44) 

10,93 

(2,65) 

0,03; 1; 0,84 

(n.s.) 

RAVLT Memória de 

Reconhecimento 

13,90 

(1,49) 

13,83 

(2,00) 

13,86 

(1,75) 

0,02; 1; 0,88 

(n.s.) 

RAVLT Erros de 

Reconhecimento 

0,55 

(0,82) 

1,00 

(2,20) 

0,78 

(1,66) 

1,05; 1; 0,31 

(n.s.) 
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Tabela 3. Desempenho dos sujeitos da amostra no teste Figuras Complexas de Rey e no teste 

de Atenção Concentrada D2 em função da presença ou ausência do TDAH (n= 58). 

Nota: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – coeficiente do 

teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de significância; n.s. – não 

significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 

(N = 58; 

100%) 

ANOVA 

(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 

Sim 

(N = 29; 50%) 

Cópia da Figura 
33,70 

(3,55) 

30,31 

(8,04) 

32,00 

(6,39) 
4,33; 1; 0,04* 

Tempo de Cópia 
6,62 

(4,01) 

6,59 

(2,88) 

6,60 

(3,46) 

0,001; 1; 0,97 

(n.s.) 

Recuperação 3 

minutos 

20,62 

(8,59) 

18, 72 

(9,67) 

19,67 

(9,11) 

0,62; 1; 0,43 

(n.s.) 

Tempo de 

Recuperação 

3,93 

(1,48) 

3,41 

(1,82) 

3,67 

(1,66) 

1,40; 1; 0,24 

(n.s.) 

Resultado Bruto 
304,14 

(62,03) 

287,76 

(68,25) 

295,95 

(65,16) 

0,91; 1; 0,34 

(n.s.) 

Erro Tipo 1 
11,37 

(16,98) 

12,79 

(13,28) 

12,08 

(15,13) 

0,12; 1; 0,72 

(n.s.) 

Erro Tipo 2 
3,86 

(6,65) 

7,27 

(13,26) 

5,56 

(10,54) 

1,53; 1; 0,22 

(n.s.) 

Total de Erros 
15,24 

(19,17) 

20,07 

(21,10) 

17,66 

(20,13) 

0,83; 1; 0,36 

(n.s.) 

Resultado Líquido 
288,90 

(64,93) 

267,69 

(61,79) 

278,29 

(63,72) 

1,62; 1; 0,20 

(n.s.) 

Amplitude de 

Oscilação 

13,26 

(7,01) 

14,00 

(5,85) 

13,63 

(6,41) 

0,18; 1; 0,66 

(n.s.) 
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Tabela 4. Desempenho dos sujeitos da amostra nos Subtestes Verbais e nos Subtestes de 

Execução do WISC-IV em função da presença ou ausência do TDAH (n= 58). 

Nota: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – coeficiente do 

teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de significância; n.s. – não 

significante. 

 

 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 

(N = 58; 

100%) 

ANOVA 

(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 

Sim 

(N = 29; 50%) 

Semelhanças 
14,69 

(3,18) 

14,10 

(2,89) 

14,40 

(3,03) 

0,53; 1; 0,46 

(n.s.) 

Vocabulário 
14,14 

(2,48) 

13,17 

(2,07) 

13,66 

(2,32) 

2,57; 1; 0,11 

(n.s.) 

Compreensão 
14,00 

(2,84) 

12,07 

(2,32) 

13,03 

(2,75) 
8,01; 1; 0,006* 

Informação 
12,14 

(2,88) 

9,62 

(2,39) 

10,88 

(2,92) 
13,05; 1; 0,001* 

Raciocínio com 

Palavras 

13,03 

(2,57) 

11,59 

(3,37) 

12,31 

(3,06) 

 

3,37; 1; 0,07 

(n.s.) 

Dígitos 
9,72 

(3,29) 

7,86 

(2,12) 

8,81 

(2,91) 

 

6,42; 1; 0,01* 

Sequência de 

Números e Letras 

10,93 

(3,73) 

8,24 

(3,07) 

9,59 

(3,65) 
8,96; 1; 0,004* 

Aritmética 
11,69 

(4,15) 

8,66 

(2,02) 

10,17 

(3,58) 
12,48; 1; 0,001* 

Cubos 
11,52 

(2,94) 

9,76 

(2,93) 

10,64 

(3,04) 
5,18; 1; 0,02* 

Conceitos Figurativos 
12,17 

(1,85) 

10,79 

(2,39) 

11,48 

(2,23) 
6,01; 1; 0,01* 

Raciocínio Matricial 
12,03 

(3,22) 

9,66 

(3,07) 

10,84 

(3,34) 
8,27; 1; 0,006* 

Completar Figuras 
11,14 

(2,15) 

10,34 

(2,00) 

10,74 

(2,09) 

2,11; 1; 0,15 

(n.s.) 

Códigos 
9.90 

(2,11) 

7,69 

(2,71) 

8,79 

(2,65) 
11,95; 1; 0,001* 

Procurar Símbolos 
11,59 

(1,99) 

10,62 

(2,55) 

11,10 

(2,32) 

2,57; 1; 0,11 

(n.s.) 

Cancelamento 
8,03 

(2,30) 

7,69 

(2,48) 

7,86 

(2,38) 

0,30; 1; 0,58 

(n.s.) 
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Tabela 5. Tabela 5. Desempenho dos sujeitos da amostra nos Índices ou Pontos Compostos do 

WISC-IV em função da presença ou ausência do TDAH (n= 58). 

Nota: M – média aritmética; DP – desvio padrão; N – número de sujeitos; % - porcentagem; Z – coeficiente do 

teste de diferença de médias; df – graus de liberdade (degree of freedom); p – nível de significância; n.s. – não 

significante. 

 

Variáveis 

Grupos por TDAH [M (DP)] Total 

(N = 58; 

100%) 

ANOVA 

(Z; df; p) Não 

(N = 29; 50%) 

Sim 

(N = 29; 50%) 

Índice de 

Compreensão Verbal 

(ICV) 

124,79 

(15,19) 

117,83 

(8,98) 

121,31 

(12,86) 
4,51; 1; 0,03* 

Índice de Organização 

Perceptual (IOP) 

111,24 

(12,18) 

100,28 

(13,25) 

105,76 

(13,77) 
10,75; 1; 0,002* 

Índice de Memória 

Operacional (IMO) 

101,93 

(18,47) 

88,83 

(12,13) 

95,38 

(16,84) 
10,19; 1; 0,002* 

Índice de Velocidade 

de Processamento 

(IVP) 

105,31 

(11,61) 

92,90 

(21,57) 

99,10 

(18,27) 
7,44; 1; 0,008* 

QI Total 
120,24 

(20,02) 

104,17 

(13,58) 

112,21 

(18,79) 
12,78; 1; 0,001* 
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Tabela 6. Súmula dos resultados da Testagem Neuropsicológica 

(continua) 

INSTRUMENTOS FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS RESULTADOS 

 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 

AVALIADAS 

 

WISC-IV- QI total 

 

Nível geral do funcionamento 

intelectual. 
O G0 apresentou uma média de QI superior ao G1. 

Atenção; 

Flexibilidade 

Cognitiva; 

Planejamento 

 

Subtestes de Compreensão 

Verbal WISC-IV 

Habilidades verbais por meio do 

raciocínio, da compreensão e da 

conceituação. 

Os participantes do G0 apresentaram desempenho 

superior em relação ao G1 nos subtestes 

Compreensão e Informação. 

 

Flexibilidade 

Cognitiva; 

Categorização; 

Abstração Mental; 

Julgamento social; 

 

Subtestes de Organização 

Perceptual WISC-IV 

Habilidades visuoconstrutivas e de 

resolução de problemas a partir de 

conceitos visuais. 

Os participantes do G0 apresentaram desempenho 

superior em relação ao G1 nos subtestes Cubos, 

Conceitos Figurativos e Raciocínio Matricial. 

Organização; 

Planejamento; 

Atenção; 

Resolução de 

Problemas. 

 

Subtestes de Velocidade 

de Processamento WISC-

IV 

Agilidade mental e processamento 

grafomotor. 

Os participantes do grupo controle apresentaram 

desempenho superior em relação ao grupo estudo 

no subteste Códigos. 

Flexibilidade 

Cognitiva; 

Sequenciamento; 

associações; 

Atenção. 
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Tabela 6. Súmula dos resultados da Testagem Neuropsicológica 

(continuação) 

INSTRUMENTOS FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS RESULTADOS 

 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 

AVALIADAS 

 

Teste de Aprendizagem 

Verbal Auditiva de Rey 

(RAVLT) 

Memória auditiva verbal, memória 

imediata, memória de longo prazo, 

susceptibilidade à interferência, 

memória de reconhecimento e 

aprendizagem. 

 

 

Não houve diferenças estatisticamente significantes 

na comparação entre os grupos em nenhuma das 

medidas do teste. 

Atenção Sustentada; 

Controle Inibitório; 

Memória de Trabalho. 

 

Rey Visual Design 

Learning Test (RVDLT) 

Memória visual, memória imediata, 

memória de longo prazo, memória de 

reconhecimento e aprendizagem. 

Não houve diferenças estatisticamente significantes 

na comparação entre os grupos em nenhuma das 

medidas do teste. 

 

Atenção Sustentada; 

Controle Inibitório; 

Memória de Trabalho. 

 

Teste de Fluência Verbal 

Fonêmica (FAS) e 

Fluência Verbal 

Semântica (Animais) 

 

Monitoramento de regras e a inibição 

de respostas inadequadas. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas 

e ambos os grupos apresentaram desempenho 

semelhante na execução das tarefas. 

 

Monitoramento de 

Regras;  

Inibição de respostas 

inadequadas; 

Fluência Verbal; 

Categorização; 

Flexibilidade Cognitiva 
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Tabela 6. Súmula dos resultados da Testagem Neuropsicológica 

 

(conclusão) 

INSTRUMENTOS FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS RESULTADOS 

 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 

AVALIADAS 

 

Teste de Trilhas 
Atenção sustentada e atenção 

alternada. 

Não houve diferenças estatisticamente significantes 

na comparação entre os grupos em nenhuma das 

medidas do teste, porém os participantes do G0 

realizaram a atividade em menor tempo e com 

menos erros, quando comparados com o G1. Na 

parte B do teste, o G0 também realizou a tarefa em 

menor tempo, com quantidade de erros superior ao 

G1. 

 

Memória Operacional; 

Flexibilidade 

Cognitiva; 

Inibição de tarefas 

automáticas. 

Stroop Test 

 

Atenção seletiva, velocidade de 

processamento da informação e 

flexibilidade cognitiva. 

 

 

Houve diferenças estatisticamente significantes no 

Cartão B, sendo que os participantes do G0 

realizaram a tarefa em menor tempo. No Cartão C os 

participantes do G0 também realizaram a tarefa em 

menor tempo e com menos erros, porém essa 

diferença apresentou-se em um nível tendencial. 

Controle Inibitório; 

Flexibilidade 

Cognitiva; 

 

 

 


