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RESUMO

Bolfer CPM. Avaliação neuropsicológica das funções executivas e da
atenção, antes e depois do uso do metilfenidato, em crianças com transtorno
do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) [tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
OBJETIVOS: Analisar se os testes neuropsicológicos de atenção e funções
executivas apresentam correlação, em crianças com TDAH subtipo
combinado, com o diagnóstico e evolução clínica após tratamento com
metilfenidato, e propor um protocolo, com testes mais significantes.
MÉTODOS: Neste estudo longitudinal foram selecionados 23 meninos, nove
a 12 anos de idade, diagnóstico de TDAH sem comorbidades, estabelecido
segundo os critérios do DSM-IV,   QI≥89,   não previamente medicados para
TDAH, que soubessem ler e escrever e estivessem em acompanhamento no
Ambulatório de Distúrbios de Aprendizagem do Hospital das Clínicas da
FMUSP. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Escala de Inteligência
Wechsler para Crianças (WISC III), Teste Psicofísico Para Atenção Visual
Voluntária (TPAVV), Teste de Cancelamento, Teste das Trilhas partes A e B,
Teste de Stroop e Teste de Atenção Visual - Terceira Edição (TAVIS 3R). O
experimento corresponde a duas etapas: avaliações clínica e
neuropsicológica da atenção e das funções executivas dos pacientes com
TDAH; e reavaliação, com os mesmos testes, após três meses de terapia
medicamentosa, usando-se metilfenidato. Comparou-se o desempenho dos
testes, com o grupo controle (n=30), também avaliado em dois momentos,
com mesmo intervalo de tempo. A escala SNAP-IV também foi comparada
entre os pacientes e grupo controle nas mesmas condições. RESULTADOS:
O desempenho dos pacientes, quando não medicados, foi inferior aos dos
controles, nos seguintes testes: subtestes do WISC III código p<0,001;
dígitos p<0,001 e span dígitos ordem inversa p<0,001. TPAVV seta direita
válida p<0,001; seta fixa válida p<0,001; seta alternada válida p< 0,001 e
seta alternada inválida p<0,001. Teste de Cancelamento, tempo de
execução prancha II p=0,001 e erros por omissão pranchas I e III p=0,002.
Teste das Trilhas, tempo de execução parte A p=0,032. Teste de Stroop,
tempo de execução cartão retângulo p=0,016 e erros cartão cor p=0,017.
TAVIS 3R, erros por omissão na tarefa 1 p<0,001, tempo de reação na
tarefa 2 p=0,001, erros por omissão na tarefa 2 p<0,001, erros por ação na
tarefa 2 p=0,097 e tempo de reação tarefa 3 p<0,001. Após tratamento
medicamentoso, o grupo TDAH apresentou menos erros quando comparado
com ele mesmo sem metilfenidato. Excluindo-se os testes, cuja melhora foi
atribuída a efeito aprendizado, após reavaliação dos controles, os testes
com significância estatística foram: subtestes do WISC III aritmética
p<0,001; dígitos p<0,001 e span dígitos ordem inversa p<0,001. TPAVV, a
maioria das tarefas com p<0,001, exceto seta direita inválida e seta
alternada inválida. Teste de Cancelamento, tempo de execução prancha II
p<0,001 e erros por omissão prancha I p<0,001. Teste das Trilhas, tempo de

execução parte B p<0,001. Teste de Stroop tempo de execução cartão
retângulo p=0,005 e ; tempo de execução cartão palavras p=0,001 e erros
cartão cor p<0,001. TAVIS 3R, erros por omissão e ação tarefa 1 p<0,001;
tempo de reação , erros por omissão e ação tarefa 2 p<0,001 e tempo de
reação tarefa 3 p<0,001.Tanto para SNAP-IV, preenchido pelos pais e
professores, foi observada melhora significante, com p<0,001. A análise pela
curva ROC (Receiver Operator Characteristic Curve), apontou os seguintes
testes como os mais significativos, em ordem decrescente de importância:
TPAVV seta fixa válida (0,961), tempo de reação tarefa 3 TAVIS 3R (0,955),
TPAVV seta à direita inválida (0,954), TPAVV seta alternada válida (0,948) e
seta à esquerda válida (0,943) , subteste do WISC III completar figuras
(0,938), tempo de reação tarefa 2 TAVIS 3R (0,915), subteste do WISC III
aritmética (0,899), TPAVV seta à direita válida (0,893), tempo de execução
Teste de Stroop cartão palavras (0,891), TPAVV seta fixa inválida (0,886),
subteste do WISC III dígitos (0,885), erro Teste de Stroop cartão cor (0,882),
subtestes do WISC III span dígitos ordem inversa (0,870) e código (0,865),
tempo de reação tarefa 1 TAVIS 3R (0,844), tempo de execução do Teste
das Trilhas Parte B (0,843), TPAVV seta alternada inválida (0,832), erros
por omissão tarefa 2 TAVIS 3R (0,826), tempo de execução Teste das
Trilhas Parte A (0,812), subteste do WISC III informação (0,817), tempo de
execução Teste de Cancelamento prancha III (0,816) e erros por ação tarefa
2 TAVIS 3R (0,810). CONCLUSÃO: A análise dos questionários SNAP-IV,
antes e após tratamento, evidenciou sinais inequívocos de melhora clínica,
após tratamento medicamentoso. A presença de déficits atencionais e de
funções executivas, nos meninos com TDAH de nove a 12 anos em relação
ao grupo controle, e a observação da melhora significante após terapêutica
com metilfenidato, em vários dos testes utilizados, demonstraram a
importância desse tipo de avaliação, o que permitiu propor uma bateria
seletiva de testes neuropsicológicos para a avaliação e acompanhamento da
terapêutica de crianças com TDAH.
Descritores: 1.Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade;
2.Testes neuropsicológicos; 3. Atenção; 4. Função executiva; 5.
Metilfenidato

SUMMARY

Bolfer CPM. Neuropsychological assessment of the executive functions and
attention, before and after the use of Methylphenidate, in children with
attention
deficit
hyperactivity
disorder
(ADHD)[dissertation].São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
PURPOSES: To determine whether neuropsychological tests of attention
and executive functions present correlations, in children with ADHD
combined subtype, with the diagnosis and clinical outcome after treatment
with methylphenidate, and to propose a protocol, with the most significant
tests. METHODS: In this longitudinal study we selected 23 boys, aged
between nine and 12 years old, with ADHD without comorbidities diagnosed
according to the DSM-IV,  IQ≥89,  not  previously  treated  for  ADHD,  who  could  
read and write and were in monitoring in the Learning Disorders Ambulatory,
at FMUSP Hospital das Clínicas. The following instruments were used:
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC III), Voluntary Visual
Attention Psychophysical Test (VVAPT), Cancellation Test, Trail Making Test
Parts A and B, Stroop Test and Visual Attention Test – Third Edition (TAVIS
3R). The experiment corresponds to two stages: clinical and
neuropsychological assessments of attention and executive functions in
patients with ADHD; and reassessment, with the same tests after three
months of drug therapy using methylphenidate. We compared the
performance on the tests with that of the control group (n = 30) also
evaluated in two stages, with the same time interval. SNAP-IV scale was also
compared between subjects and control group under the same conditions.
RESULTS: When the subjects were not medicated, their performance was
poorer   than   the   control   group’s,   on   the   following   tests:   WISC   III   subtests  
coding p<0.001; digits p<0.001 and digits span backward p<0.001. VVAPT
valid pointer to the right p<0.001; valid fixed pointer p<0.001; valid alternate
pointer p<0.001 and invalid alternate pointer p<0.001. Cancellation Test,
execution time on board II p=0.001 and omission errors on boards I and III
p=0.002. Trail making Test, execution time part A p=0.032. Stroop Test,
execution time dots card p=0.016 and errors color card p=0.017. TAVIS 3R,
omission errors on task 1 p<0.001, reaction time on task 2 p=0,001, omission
errors on task 2 p<0.001 and reaction time on task 3 p<0.001. After
medication treatment, the ADHD group present fewer errors when compared
to itself without methylphenidate. Excluding the tests, whose improvement
was attributed to learning, after controls were reassessed, the tests with
statistical significance were: WISC III subtests arithmetic p<0.001; digits
p<0.001 and span digits backward p<0.001. VVAPT, most tasks with
p<0.001, except invalid pointer to the right and invalid alternate pointer.
Cancellation Test, execution time board II p<0.001 and omission errors board
I p<0.001. Trail Making Test, execution time part B p<0,001. Stroop Test,
execution time dots card p=0.005, words card p=0.001 and errors color card

p<0.001. TAVIS 3R, omission and commission errors task 1 p<0.001;
reaction time, omission and commission errors task 2 p<0.001 and reaction
time task 3 p<0.001. For SNAP-IV, filled by parents and teachers, a
significant improvement was observed, with p<0.001. The analysis of the
ROC curve (receiver operator characteristic curve) showed the following
tests as being the most significant ones, in decrescent order of importance:
VVAPT valid fixed pointer (0.961), reaction time task 3 TAVIS 3R (0.955),
VVAPT invalid pointer to the right (0.954), VVAPT valid alternate pointer
(0.948) and valid pointer to the left (0.943), WISC III picture completion
subtest (0.938), reaction time task 2 TAVIS 3R (0.915), WISC III arithmetic
subtest (0.899), VVAPT valid pointer to the right (0.893), execution time
Stroop Test word card (0.891), VVAPT invalid fixed pointer (0.886), WISC III
subtest digits (0.885), error Stroop color card (0,882), WISC III subtests
span digits backward (0,870) and coding (0.865), reaction time task 1 TAVIS
3R (0,844), execution time of Trail Making Part B (0.843), VVAPT invalid
alternate pointer (0.832), omission errors task 2 TAVIS 3R (0,826), execution
time Trail Making Test Part A (0.812), WISC III information subtest (0.817),
execution time Cancellation Test board III (0.816) and commission errors
task 2 TAVIS 3R (0,810). CONCLUSION: The analysis of the SNAP-IV
questionnaires, before and after treatment, showed unmistakable signs of
clinical improvement after medication treatment. The presence of attention
deficits and executive functions, in children with ADHD aged from nine to 12
years old compared to the control group, and the observation of significant
improvement after treatment with methylphenidate, in several of the tests
used, demonstrated the importance of this type of evaluation, which enabled
proposing a selective set of neuropsychological tests for the assessment and
therapeutic follow-up of children with ADHD therapy.
Descriptors: 1. Attention déficit disorder with hiperactivity;
Neuropsychological tests; 3. Attention; 4. Executive function;
Methylphenidate;
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Introdução

O

Transtorno

do

Déficit

de

Atenção/Hiperatividade

(TDAH)

caracteriza-se pela combinação dos sintomas de déficit de atenção,
hiperatividade e impulsividade, sendo o transtorno comportamental mais
frequente em crianças. A incidência em crianças e adolescentes, de acordo
com vários estudos realizados em diferentes regiões e culturas tanto no
Brasil quanto internacionalmente, varia de 3 a 6%, determinando prejuízos
no âmbito familiar, escolar e social, bem como no desempenho acadêmico e
no

desenvolvimento

emocional

e

afetivo.

Acredita-se

que

esses

comprometimentos estejam relacionados a um padrão de comportamento
desatento, impulsivo e inquieto 1- 4.
O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico, baseando-se em
critérios operacionais claros e bem definidos, provenientes de sistemas
classificatórios como o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health
Disorder, Fourth Edition, 1994 (DSM-IV). O TDAH pode ser subdividido
segundo a presença ou ausência de hiperatividade/impulsividade e/ou déficit
atencional, de acordo com os critérios do DSM-IV, que o classifica como
combinado,

predominantemente

desatento

e

predominantemente

hiperativo/impulsivo 1.
Para o diagnóstico do tipo predominantemente hiperativo/impulsivo, é
necessária a presença de seis (ou mais) dos nove critérios de hiperatividade
do DSM-IV, durante os últimos seis meses. O mesmo deve ocorrer para o
diagnóstico do tipo predominantemente desatento, respectivamente aos
critérios de desatenção do DSM-IV. O tipo combinado deve preencher tanto
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os critérios de desatenção quanto os de hiperatividade. Os sintomas devem
estar presentes em dois ou mais contextos da atividade da vida diária e
determinar prejuízos significativos 1, 4, 5.
Quando iniciamos este trabalho, a versão do sistema classificatório
que estava em vigência era o DSM-IV e, portanto, nos baseamos nela para o
desenho do estudo. Em maio de 2013 foi publicada a nova versão do DSM
(DSM 5) 6. Há poucas modificações nesta nova versão quanto ao diagnóstico
de TDAH e a maior parte delas diz respeito ao diagnóstico no adulto. A lista
de 18 sintomas (9 de desatenção, 9 de hiperatividade/impulsividade) e a
orientação de que estejam presentes por pelo menos 6 meses se manteve a
mesma   (Critério   A).   Em   crianças   e   adolescentes   o   “ponto   de   corte”   de   6  
sintomas em qualquer um dos dois grupos permaneceu o mesmo. Em
adultos passou-se   a   considerar   como   “ponto   de   corte”   a   presença   de   5  
sintomas.

Dessa forma, a atualização do sistema classificatório não

interferiu no desenho do projeto.
As modificações no DSM 5 em relação ao DSM-IV são:
Em relação ao critério C houve modificação quanto a idade do início dos
sintomas, que passou de sete para 12 anos.
Em relação ao critério F houve a modificação de que antes, não era
possível fazer o diagnóstico de TDAH caso houvesse um quadro de
autismo, o que agora é possível.
Foi  retirada  a  definição  de  “subtipo”  e  substituída  por  “apresentação”,  e  
esta deve ser baseada nos sintomas ocorridos nos últimos seis meses.
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Critérios Diagnósticos para TDAH. DSM 5:

A. Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção (duração
mínima de 6 meses)
a) Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete
erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras;
b) Com frequência tem dificuldades para manter a atenção em
tarefas ou atividades lúdicas;
c) Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra;
d) Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres
escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais;
e) Com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e
atividades;
f) Com frequência evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em
tarefas que exigem esforço mental constante;
g) Com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou
atividades;
h) É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa;
i) Com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias.
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B. Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade
/impulsividade (duração mínima de 6 meses)
a) Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na
cadeira;
b) Frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou em
outras situações nas quais se espera que permaneça sentado;
c) Frequentemente corre ou escala em demasia em situações nas
quais isto é inapropriado;
d) Com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver
silenciosamente em atividades de lazer;
e) Está frequentemente "a mil" ou muitas vezes age com se estivesse
"a todo vapor";
f) Frequentemente fala em demasia.
g) Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas
terem sido completadas;
h) Com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez;
i) Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros.
C. Alguns sintomas de hiperatividade – impulsividade ou desatenção que
causam prejuízo devem estar presentes antes dos 12 anos de idade
D. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou
mais contextos (escola, trabalho e em casa, por exemplo)
E. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no
funcionamento social, acadêmico ou ocupacional
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F. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um
transtorno invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro
transtorno psicótico e não são melhores explicados por outro
transtorno mental.

Especifico I
– Apresentação combinada
– Apresentação predominantemente desatenta
– Apresentação predominantemente Hiperativa/impulsiva
Específico II
– Remissão Parcial - casos onde houve diagnóstico pleno de TDAH
anteriormente (isto é, de acordo com todos os critérios), porém com
um menor numero de sintomas atuais.
Classificação de severidade: de acordo com comprometimento que os
sintomas causam na vida do indivíduo
– Leve
– Moderado
– Grave

O TDAH ocorre isoladamente em 30-40% dos pacientes e,
comumente, se associa a outras comorbidades neuropsiquiátricas tais como:
transtorno desafiador opositivo, transtornos de conduta, depressão,
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ansiedade e outros transtornos do desenvolvimento, do tipo atraso na fala e
dificuldades no aprendizado 7.
As causas desse transtorno, embora muito pesquisadas e atribuídas a
uma combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais, ainda não
foram

completamente

definidas,

até

mesmo

pela

frequência

das

comorbidades, o que dificulta a adoção de estratégias preventivas e
curativas. As variações clínicas estão associadas entre outras etiologias, às
variações dos processos biológicos implicados na origem de seus sintomas.
Apesar de ainda não existir compreensão total a respeito dos mediadores
bioquímicos

envolvidos,

as evidências obtidas através de estudos

farmacológicos, de neuroimagem e de pacientes com lesões cerebrais
sugerem que as catecolaminas, dopamina e noradrenalina, tenham papel
fundamental na fisiopatologia do transtorno

7 - 11

.

Os estudos de Luria12, Mesulam13 e Posner

14

são os mais evocados

quando se analisa o mecanismo de manutenção da atenção. As interações
bidirecionais entre o córtex pré-frontal (CPF), córtex parietal posterior,
neostriado, sistema reticular ativador ascendente, giro do cíngulo, ínsula,
amígdala e hipocampo regulam os mecanismos de iniciação, sustentação e
inibição das atividades motoras, do pensamento e controle atencional
obedecendo a motivações determinadas 2, 12, 13, 14.
A disfunção orgânica do mecanismo da atenção é comum para uma
gama extensa de afecções em psiquiatria, neurologia e neuropsicologia,
tanto em crianças como em adultos 15-16.
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Pesquisas

neuropsicológicas

e

de

neuroimagem

indicam

comprometimento de funções do Córtex Pré-Frontal (CPF) nos portadores
de TDAH, ressaltando ainda mais a importância dessa região em relação
aos sintomas apresentados por esses pacientes.

Outras pesquisas de

imagem cerebral demonstram áreas de tamanho reduzido além do CPF, nos
núcleos da base,

lobo parietal, cíngulo cognitivo e cerebelo nestes

pacientes, regiões que sabidamente recebem múltiplas projeções de
neurônios ricos em dopamina e noradrenalina, além da serotonina,
glutamina e acetilcolina 10, 11, 17.
Estudos em animais e neurofarmacológicos reforçam a importância
das catecolaminas no adequado funcionamento das regiões pré-frontais e
ainda evidenciam o fato de que mesmo pequenas lesões nessas áreas
determinam alterações significativas no comportamento 17.
As

bases

neurobiológicas

do

TDAH,

embora

não

ainda

completamente compreendidas, parecem estar relacionadas a alterações
nos circuitos que interligam as várias áreas cerebrais citadas acima.
Essas alterações determinam que além dos sintomas cardinais
(hiperatividade, impulsividade e déficit atencional), ocorram também
prejuízos em funções mais complexas, que são denominadas funções
executivas 18-24 .
Estudos neuropsicológicos demonstram que crianças com TDAH têm
desempenho prejudicado na atenção e nas funções executivas, tais como:
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percepção, planejamento, organização, além de falhas na inibição
22, 25, 26, 27

comportamental, motora e do pensamento

.

O CPF está muito associado a uma eficiente função executiva. Tem
papel importante no controle dos comportamentos, pensamentos e da
memória operacional que é a habilidade de se manter em mente um evento
que acabou de acontecer e usar esse conhecimento de representação para
inibir ações ou pensamentos inapropriados e planejar ações futuras efetivas
22, 28, 29, 30

.

A identificação de déficits neuropsicológicos, específicos do TDAH,
ajudaria a delinear a natureza exata da desordem e seu tratamento.
Pesquisas realizadas com o objetivo de se comprovar a teoria da função
executiva apontam uma forte relação dos mecanismos atencionais para um
adequado funcionamento executivo. Fica claro que uma disfunção nos
domínios da manutenção de um tipo de atenção mais complexa (atenção
sustentada), na inibição à interferência, na seleção e alternância de
respostas, no monitoramento de comportamento e na memória, tem papel
importante na fisiopatologia do TDAH

30, 31

.

Em relação ao tratamento do TDAH, de modo geral a terapia
medicamentosa é fundamental. As medicações mais utilizadas são os
estimulantes derivados de anfetamina, como o metilfenidato que atua
inibindo a recaptura de dopamina e noradrenalina nos neurônios présinápticos. Outras abordagens importantes, como a multimodal geralmente
também são muito importantes na atuação em outros setores (escola,
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psicoeducação familiar, terapia cognitivo comportamental) com técnicas e
profissionais de outras áreas

32 – 36

.

A motivação para elaboração desta tese surgiu em função das
dificuldades encontradas

na avaliação

do Transtorno do Déficit de

Atenção/Hiperatividade, tanto para o diagnóstico como para o controle de
tratamento de pacientes com TDAH.
A abordagem diagnóstica pautada principalmente na história clínica
envolve de certa forma a subjetividade de informações familiares e/ou
escolares implicando em possíveis comprometimentos diagnósticos.
Esta subjetividade observada por meio da escala utilizada, nos
incentivou a realizar uma avaliação neuropsicológica da atenção e das
funções executivas antes e depois do uso do metilfenidato em crianças com
TDAH, e à elaboração de um estudo com dados que pudessem incluir mais
objetividade no diagnóstico e com isso iniciar o tratamento precocemente.
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2.1.

Atenção

A compreensão do conceito de atenção é de suma importância, sendo
fator de proteção do organismo que, em função do excesso de informações,
absorve estímulos necessários e despreza outros. Isso ocorre porque
existem muito mais informações no ambiente do que a capacidade de
absorvê-los, processá-los e compreendê-los em dado momento.2
Para a análise dos mecanismos da atenção, destacam-se os estudos
de Luria (1981) Mesulam (1985) e Posner (1990).12 - 14
A atenção é definida por Luria (1991) como um processo que envolve
a seleção de informações necessárias à manutenção e o controle
permanente sobre essas informações. Luria ressalta a importância do
componente do sistema reticular ativador ascendente para a atenção, que é
responsável pelo tônus da atenção, assegurando o estado de vigília do
córtex. 37
Para Mesulam (1985), a atenção é uma forma de seleção de eventos
que envolvem o alinhamento dos receptores sensoriais. A atenção abarca a
identificação do alvo e ou objetivo, mas também participa da seleção e
controle das informações necessárias para um adequado processamento,
facilitando as melhores respostas, de acordo com a intensidade, duração e
relevância dos diferentes estímulos.13
Posner (2012) considera a atenção, sob a visão da neurociência
cognitiva, um sistema com a sua própria anatomia funcional, circuitos e
12
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estrutura celular, ou seja, um conjunto de redes que podem funcionar de
forma independente e / ou de forma interativa.38
A estrutura teórica da atenção, de acordo com Posner, está associada
a diferentes redes corticais e subcorticais, tais como a tálamo fronto-estriatal,
responsável pela mediação de diferentes aspectos da atenção. 38
O processo de maturação está intimamente ligado à sinaptogênese, à
reabsorção de sinapses e/ou neurônios supérfluos e, por último, à formação
da mielina. Esse desenvolvimento cerebral permite a possibilidade de se
manipular informações e diferentes tarefas pelo efeito combinado do
aumento na velocidade linear de transmissão nervosa e da redução na
interferência potencial entre outros grupamentos neurais. Dessa forma,
ocorre um avanço na capacidade de armazenamento e processamento de
informações, possibilitando melhor desenvolvimento cognitivo. 39-42
O processo de maturação do encéfalo tem progressão pósteroanterior, iniciando pelas áreas mais relacionadas às funções sensoriais,
localizadas mais posteriormente no cérebro. O desenvolvimento das regiões
atuantes em funções mais complexas ocorre mais tarde. Em relação à
sinaptogênese, observa-se um pico no número de conexões neurais nas
regiões associadas à visão por volta dos quatro meses de idade, o que
acontece aos quatro anos de idade nas áreas pré-frontais. Durante o
processo de maturação cerebral, nota-se uma reabsorção progressiva de
sinapses, que se estabiliza por volta dos 16 anos de idade nessas áreas
anteriores do cérebro. O processo de milienização tem uma evolução
primeiramente em áreas posteriores e depois no córtex pré-frontal (CPF).
13
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Esse processo ocorre desde o sexto mês de concepção até o final da
segunda e/ou meados da terceira década de idade.40-42
Um adequado grau de atenção é fundamental para um bom
rendimento   das   funções   corticais   superiores.   A   expressão   “atenção”   não   é  
concebida como uma capacidade unitária e sim como um conjunto de
processos relativamente distintos, ou um fenômeno que emerge das
interações entre vários sistemas cerebrais.2, 13, 28, 37, 38, 43 - 45
De modo didático, pode-se afirmar que a atenção é regida por duas
redes neurais principais - uma difusa e outra focal. A primeira é mais global,
incluindo estruturas talâmicas e os dois hemisférios cerebrais, estando
particularmente envolvidas as regiões pré-frontais que parecem ser as mais
importantes, pelo controle da atenção sustentada e seletiva. Esse sistema
atencional difuso permite o monitoramento de eventos sensoriais internos e
externos, sendo o responsável pela manutenção de um nível tônico de
atenção. A rede focal é um sistema que vem relacionada aos aspectos de
experiência espacial da atenção, estando mais lateralizada às regiões
frontais e parietais do hemisfério direito.40 - 42
Vários estudos sugerem maior participação no controle atencional do
hemisfério direito. As porções posteriores, principalmente o lobo parietal,
estão mais associadas à detecção da informação espacial enquanto as
áreas pré-frontais teriam papel mais importante no controle das funções
executivas e da ação motora. A porção dorsolateral do lobo frontal estaria
mais especificamente associada a direções dos recursos necessários para
uma resposta apropriada à informação agregada, enquanto o giro do cíngulo
14
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seria responsável por manutenção da motivação e esforço durante o
desempenho da atividade.2, 18, 19, 26
A atenção tem sido classicamente dividida em três modalidades, que,
embora

frequentemente

estejam

associados,

representam

funções

diferentes e que estão mais ou menos alteradas em diferentes transtornos
neuropsiquiátricos.

31, 46-51

A) Atenção seletiva: também denominada de focada, que se relaciona,
mais especificamente, à capacidade de percepção e resposta a um
estímulo de cada vez. Representa a capacidade de discriminação
entre estímulos relevantes e irrelevantes. Desse modo, está também
associada à capacidade de controle inibitório.
B) Atenção sustentada: capacidade de manutenção do foco atencional,
por um período de tempo, em um estímulo específico. Está muito
associada

à

memória

operacional,

sendo

a

forma

mais

caracteristicamente prejudicada em pacientes com TDAH.
C) Atenção alternada: é utilizada para se definir a capacidade de
flexibilidade mental, permitindo-se mudar a atenção de determinada
atividade para outra, com diferentes solicitações cognitivas. Autoriza
a alternância do foco atencional entre diferentes estímulos. De certo
modo está associada à flexibilidade mental.
Segundo Lezak (1995), a atenção seletiva é a capacidade do sujeito
em procurar e localizar o alvo, enquanto inibe a consciência para outros
estímulos distratores. A atenção seletiva pode ser diferenciada em dois
momentos: um pré-atencional que acessa o componente inicial da
15
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percepção, ocorrendo posteriormente um processo serial que envolve uma
análise mais detalhada do estímulo.28
A atenção sustentada refere-se à capacidade de manter uma
atividade por um período de tempo, permitindo que o indivíduo concentre
sua atenção em eventos e atividades transitórias, não perdendo qualquer
informação. Demanda que o indivíduo seja capaz de resistir à interferência a
partir de estímulos distratores do ambiente para inibir impulsos. A atenção
sustentada envolve duas habilidades cognitivas diferentes: de concentração
e impulsividade. Refere-se à capacidade de se manter um adequado grau de
vigília e respostas durante uma atividade repetitiva ou contínua. É referida
também como a capacidade de processamento das informações em
condições monótonas diante de outros estímulos44,52. Do ponto de vista
prático, as atenções sustentada e seletiva estão muito associadas e
frequentemente a avaliação isolada de uma delas não é tão fácil. 53.
A atenção alternada está associada à capacidade de se realizar duas
tarefas simultâneas. É o que ocorre quando um indivíduo está estudando e
ao mesmo tempo assistindo a um programa de televisão. Refere-se à
habilidade de se responder a mais de um estímulo de uma só vez, ou a
múltiplos elementos de uma única vez, como um processo mental mais
complexo e que fica sensível às alterações ambientais e individuais,
diminuindo a capacidade do sujeito. Obviamente que sempre haverá um
prejuízo em uma das tarefas, que pode ser maior ou menor, dependendo da
capacidade individual ou nível de exigência das tarefas.28
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2.2.

Tratamento

O tratamento do TDAH pode ser realizado através de intervenção
psicoterápica e fármacos. Em função da maior eficácia dos estimulantes, o
tratamento medicamentoso de modo geral tem sido o de primeira escolha.
Contudo,

a

medicação

isolada

pode

não

produzir,

resultados

suficientemente eficazes para as dificuldades neurocomportamentais do
TDAH. 32, 54- 59
Uma considerável quantidade de dados atestam a segurança e
eficácia do metilfenidato. Segundo The Cooperative Group Multimodal,
Treatment Study of Children with ADHD (MTA) o metilfenidato, utilizado há
mais de 50 anos no tratamento dos sintomas em milhões de crianças, é
efetivo e seguro. Constatou-se uma redução de 50% do uso de substâncias
inapropriadas por pacientes que tomam estimulantes, comparados com
pacientes sem tratamento medicamentoso.59-61
O uso de medicações psicoestimulantes, em doses adequadas,
resulta em uma melhora acentuada nos sintomas centrais do TDAH
(desatenção, inquietação e impulsividade), e também na motivação,
habilidade viso motora, interação pessoal e rendimento escolar. 62-68
O metilfenidato e as anfetaminas (outra classe de estimulantes
utilizados para o tratamento do TDAH) são as medicações de primeira
escolha para o tratamento do TDAH.
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No Brasil existem apresentações de metilfenidato de curta duração
(utilizado nesta pesquisa) e longa duração.
O metilfenidato de curta duração, após a absorção é hidrolisado no
fígado e 80% do seu conteúdo é transformado no ácido ritalínico e
prontamente excretado. O restante é metabolizado por hidroxilação para phidroximetilfenidato,

oxoritalínico

e

oxometilfenidato

tornando-os

farmacologicamente inativos e limitando sua meia-vida de duas a três horas.
A dosagem deve exigir uma administração de duas a três vezes por dia,
aumentada gradativamente. A dose habitual é de 0,3-0,5 mg/Kg/dose, até o
limite de 1mg/Kg/dia, com máximo de 60 mg/dia.60 -66
O

metilfenidato de longa duração é apresentado em duas

composições diferentes, Spheroidal Oral Drug Absortion (SODAS) e Osmotic
Release Oral System (OROS) 70-71
Os estimulantes agem bloqueando os transportadores de dopamina e
norepinefrina envolvidos na reabsorção pós-sináptica da dopamina e
norepinefrina. Consequentemente, elas aumentam a quantidade destas
substâncias

disponíveis na

sinapse,

que

por sua

vez modula o

funcionamento dos circuitos neurais regulados por catecolaminas nos lobo
frontal, parietal, núcleos da base, cerebelo e suas interconexões. 72
As catecolaminas, dopamina e noradrenalina, têm papel fundamental
na fisiopatologia deste transtorno e atualmente as medicações mais efetivas
para a terapia farmacológica atuam direta ou indiretamente de modo a
estimular  os  receptores  D1  ou  α2a no córtex pré-frontal. O metilfenidato inibe
a recaptura da dopamina pela proteína transportadora (DAT) determinando
18
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uma maior permanência da dopamina na fenda sináptica que assim exercem
influência no controle da memória operacional, organização, planejamento,
capacidade de mudança, resolução de conflitos, controle de impulsos dentre
outras funções.72-74
Estudos apontam que o metilfenidato atua diminuindo a recaptura da
noradrenalina pela proteína transportadora e que além de estimular os
receptores D1, pela elevação dopaminérgica, resulta na estimulação de
receptores   α2a   pela   noradrenalina,   assim   regulando a manutenção da
atenção, na retenção de fatos e na prontidão de respostas e desta forma
favorecendo àqueles que apresentam o quadro de TDAH.73-74
Os efeitos colaterais mais comuns do metilfenidato são: dificuldade
para dormir, irritabilidade, cefaléia, alteração do humor (apatia) e
inapetência.
Mesmo diante dos resultados favoráveis do metilfenidato, por meio de
estudos do tipo duplo cego e randomizado, como por exemplo na memória
operacional, atenção, na impulsividade, outras abordagens como a
multimodal frequentemente são necessárias. 60, 75, 76
As anfetaminas são outra classe de estimulantes utilizados para o
tratamento do TDAH. No Brasil, está disponibilizada atualmente a
lisdexanfetamina. Trata-se de uma pró-droga, cujo metabólito ativo, a danfetamina é liberada enzimaticamente da lisina na corrente sanguínea. Em
diversos estudos controlados, verificou-se que além de apresentar eficácia
semelhante ao metilfenidato, também apresentam o mesmo perfil de
segurança e tolerabilidade, com duração de efeito por cerca 13 horas. 64, 65, 77
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Além da terapêutica medicamentosa com estimulantes, é importante
destacar também o papel das medicações não estimulantes, tais como
imipramina, agonistas alfa-adrenérgicos, bupropiona e atomoxetina, no
tratamento do TDAH. Estas medicações, embora menos eficazes, também
podem

ser

utilizadas

em

situações

específicas

na

terapêutica

medicamentosa do TDAH.78
Apesar dos excelentes resultados da terapêutica medicamentosa,
reconhece-se cada vez mais a importância de uma abordagem mais global
do paciente com TDAH a fim de melhorar o seu rendimento nas diferentes
atividades do dia a dia. Isoladamente, as medicações não controlam todas
as falhas adquiridas previamente a fim de que o paciente com TDAH possa
explorar todo o seu potencial. A abordagem multimodal consiste na atuação
em outros setores (escola, psicoeducação familiar, terapia cognitivo
comportamental) utilizando-se de diferentes técnicas e profissionais. 60, 75, 76
Na avaliação inicial e durante o seguimento devem ser identificados
os pontos fortes e fracos de cada paciente e estabelecer um plano
terapêutico que inclua objetivos a serem alcançados e estratégias a serem
realizadas.
As intervenções necessárias variam de caso para caso. Uma
abordagem multimodal é o ideal e consiste na atuação em múltiplos setores,
através de diferentes técnicas e profissionais, individualizadas de acordo
com as necessidades de cada paciente. Este tipo de abordagem também
inclui a orientação dos familiares e do paciente com TDAH a respeito das
bases científicas do TDAH, tanto neurobiológicas como genéticas, com o
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objetivo de que compreendam as dificuldades apresentadas, diminuindo o
sentimento de culpa em relação aos insucessos e que ajudem a alcançar a
uma maior eficácia do tratamento.32, 60
O papel da escola também é fundamental e deve atuar em
colaboração com a família e com os terapeutas no sentido de permitir
algumas modificações que possam determinar uma maior motivação e
aprendizado da criança com TDAH. O professor deve ter conhecimentos
sobre o TDAH e assumir uma postura motivadora, efetuando reforços
positivos. 79

2.3.

Atenção e Funções Executivas no TDAH

2.3.1. Atenção no TDAH

Os pacientes com TDAH apresentam dificuldade na seleção das
informações e também, na capacidade de inibição dos fatores distratores,
com prejuízos intensos na vida escolar, social e familiar.41
Vários estudos já demonstraram alterações da capacidade atencional
em portadores do TDAH. Todavia alguns tipos de testes, alterados em
algumas pesquisas, não necessariamente mostraram-se alterados em
outras.28, 44, 47, 79, 80
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A atenção sustentada está frequentemente prejudicada em pacientes
com TDAH44 e pode ser avaliada por diferentes testes como o TMT,
cancelamento, o subteste código do WISC-III e por testes computadorizados
como os de desempenho contínuo (Continuous Performance Test-CPT),
cuja tarefa requer que o indivíduo mantenha vigilância e reaja à presença ou
ausência de um estímulo alvo previamente especificado. Em nosso meio o
teste TAVIS 3R é um teste do tipo de desempenho contínuo e a tarefa 3 tem
sido utilizada para a avaliação deste subtipo de atenção.
No subteste código a criança copia símbolos simples

que são

pareados com números. Tendo como modelo, na parte superior da página,
uma sequência de números e seus respectivos símbolos. A criança desenha
cada símbolo embaixo do seu número correspondente, no tempo de 120s.
Prifitera e Dersh (1993), relataram o estudo com 35 pacientes (30
meninos e cinco meninas) com TDAH que foram comparadas aos controles
(n=2.158). Os resultados, para o subteste código, foram significantes,
apontando uma diferença na média de 10.9 para os controles e, 8.9 para os
pacientes com TDAH.81
Um estudo de meta-análise feito por Demaree & Youngstrom (2004),
a atenção sustentada medida pelo subteste código, foi significativamente
menor nos pacientes com TDAH (n=63) do que nos controles saudáveis
(n=137), com p<0,01 e tamanho de efeito d=0.82.82
No TAVIS 3R, a tarefa 3 tem a mesma instrução para crianças e
adolescentes, porém emprega estímulos diferentes nos dois casos (para as
crianças o estímulo é um relógio e para os adolescentes é um círculo
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vermelho). A tarefa 3 avalia a sustentação ao longo do tempo. Para as
crianças o tempo é de seis minutos e para adolescentes é 10 minutos. Esta
tarefa requer que o examinando permaneça continuamente atento à tela do
computador e responda rapidamente ao aparecimento de um estímulo, que
é sempre o mesmo.
Coutinho et al (2009), compararam o desempenho de 186 crianças e
adolescentes com TDAH e 80 controles, utilizando o TAVIS 3R para avaliar
a atenção sustentada. O grupo com TDAH apresentou dificuldade de
sustentação significativamente maior que o grupo controle (p = 0,003). 83
A atenção seletiva também sido relatada como alterada nos
indivíduos com TDAH 84. Pesquisadores utilizam, dentre outros, os seguintes
testes para avaliar a atenção seletiva: tarefa 1 do TAVIS 3R, testes das
Trilhas parte A, teste de Stroop cartão retângulos e cartão palavras e
cancelamento.
A tarefa 1 do TAVIS 3R consiste em fazer o examinando responder
seletivamente a um estímulo alvo, apresentado dentre vários estímulos
distratores. Quando aparece o estímulo-alvo na tela, o examinando deve
apertar o Joystick.46
No teste das Trilhas, parte A, a criança é instruída, a ligar os números
em ordem crescente, de modo contínuo, sem tirar o lápisdo papel e avisar
quando terminou.
Existem diferentes versões do teste de Stroop. A versão Victoria,
frequentemente

utilzada

em

nosso

meio,

segue

as

seguintes

especificações. O cartão retângulos é composto de retângulos impressos em
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verde, rosa, azul e marrom, dispostas aleatoriamente, e as cores precisam
ser mencionadas rapidamente. O cartão palavras, é composto por palavras
(CADA, NUNCA, HOJE e TUDO) impressas em letras maiúsculas nas quatro
cores mencionadas. Os indivíduos devem indicar a cor das palavras
impressas e na verdade não ler as próprias palavras.
Booth et al (2005), estudaram a atenção seletiva a partir de um teste
computadorizado, onde a criança deveria acionar o botão quando o triângulo
vermelho aparecia entre os estímulos distratores, triângulos azuis ou
trapézios vermelhos. Participaram da pesquisa 12 crianças com TDAH, sete
do sexo masculino e cinco do sexo feminino. O grupo controle era composto
por 12 crianças sem TDAH, oito do sexo masculino e quatro do sexo
feminino. Os resultados demonstraram que o grupo com TDAH apresentou
mais erros que o grupo controle (p<0,001).85
Um dos testes que podem ser utilizados na avaliação da atenção
seletiva é o teste de cancelamento de Mesulam. O teste é composto por
quatro pranchas de formas diferentes. A criança é instruída a trocar de lápis
de cor ao comando do examinador. Em cada forma há 60 alvos e, a cada 12
alvos, ocorre o comando. Na primeira e terceira formas, os alvos estão
dispostos de forma linear e, na segunda e quarta forma estão apresentados
de forma não linear. A criança deve avisar quando achar que terminou.
Hale et al (2009), avaliaram 306 controles e 62 pacientes com TDAH
e dificuldades de aprendizagem, entre seis e 12 anos de idade com o teste
de cancelamento. Os pacientes com TDAH apresentaram resultado inferior
aos controles para acertos (p<0,001).86
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A atenção alternada é a capacidade de lembrar informações e manter
o foco em alguma outra atividade enquanto realiza uma outra tarefa com
diferentes solicitações cognitivas.
Alguns testes que podem ser utilizados para avaliar a atenção
alternada são o teste das Trilhas parte B e a tarefa 2 do TAVIS 3R.
No teste das Trilhas, na parte B, pede-se à criança que ela ligue
números e letras em ordem crescente e alfabética, respectivamente. Durante
a execução do teste a criança é instruída a não retirar o lápis do papel.
Na tarefa 2 do TAVIS 3R, o examinando deve prestar atenção e
responder alternadamente a dois parâmetros diferentes: cor/forma (para
adolescentes)

ou

igual/diferente

(para

crianças).

Nesta

tarefa

são

apresentados pares de estímulos, sucessivamente. Quando o parâmetro
exigido for "cor". o examinando deve apertar o Joystick sempre que os dois
estímulos na tela tiverem a mesma cor. Quando o parâmetro for "forma", ele
deve apertar o Joystick sempre que os dois estímulos tiverem a mesma
forma, mesmo que tenham cores diferentes. Estes parâmetros vão
alternando de forma aleatória, sendo sempre apresentado no alto da tela o
parâmetro em questão. No caso de crianças, optou-se por utilizar uma
alternância menos complexa : quando o parâmetro for "igual" , a criança
deve apertar o Joystick sempre que os dois estímulos da tela forem iguais e
quando o parâmetro for "diferente" sempre que forem diferentes.46
Tucha et al (2006), em estudo duplo-cego e controlado por placebo,
avaliaram em tarefa de alternância, erros por ação em crianças com TDAH
medicadas (n=58) e depois sem medicação. Os resultados foram
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comparados com o grupo controle (n=58) sem TDAH. Os erros por ação nas
crianças não medicadas comparadas ao controle foi significante com
p<0,005. Quando medicadas e comparadas ao controle, apresentaram
melhor desempenho quando não medicadas, com p<0,005. 87
Hale et al (2009), avaliaram 306 controles e 62 pacientes com TDAH
e dificuldades de aprendizagem, entre seis e 12 anos de idade com o teste
das Trilhas, parte B. Os pacientes com TDAH apresentaram resultado
inferior aos controles tanto para erros quanto para tempo de execução
(p<0,001).86
Kaufmann et al (2010), avaliaram a atenção alternada com o teste
computadorizado KITAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprufung fur
Kinder) em 34 meninos com TDAH e 17 crianças sem TDAH (12 meninos e
cinco meninas). Neste teste a criança é orientada assistir e ouvir,
simultaneamente, estímulos visuais e auditivos e apertar o botão quando
ouvir   o   som   do   “pio“   da   coruja   e   não   apertar   quando   a   coruja   estiver  
dormindo.

Observaram

significantemente

que

as

crianças

mais erros por ação

(p<0,01).88
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2.3.2. Funções Executivas no TDAH

Considera-se o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade
(TDAH) como um distúrbio de base neurobiológica que apresenta alterações
estruturais e funcionais entre áreas cerebrais (pré-frontal, parietal, núcleos
da base e cerebelo) e circuitos,

que

determinam, além de sintomas

cardinais (hiperatividade, impulsividade e déficit atencional), também
prejuízos em funções mais complexas, denominadas funções executivas .

20-

24

As funções executivas referem-se a um conjunto de operações
coordenadas para alcançar um objetivo particular, de maneira flexível. Elas
consistem em pelo menos seis itens principais: controle inibitório (dificuldade
de inibição de condutas inadequadas), tomada de decisão (preparação para
a ação), planejamento (sequência hierárquica de comportamentos a serem
seguidos frente à execução de uma atividade), solução de problemas (ação
propriamente dita), flexibilidade mental (análise da própria ação frente à
situação problema) e memória operacional (processamento e manipulação
da informação por períodos medidos por segundos , ou seja, períodos curtos
de tempo). 89-92
As funções executivas podem ser compreendidas como o resultado
de habilidades realizadas pelo lobo frontal que se relacionam com a
capacidade da pessoa em direcionar e estabelecer comportamentos diante
de objetivos, avaliar a eficiência e a adequação destes comportamentos,
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planejar e monitorar os resultados mais eficazes, comparando-os com os
objetivos e metas iniciais para se alcançar um resultado final. Desta forma,
conseguindo solucionar problemas imediatos, de médio e longo prazo.93
O lobo frontal caracteriza-se como um modulador do cérebro, e a
circuitaria cerebral funciona como um sistema de redes de conexões,
permitindo que essa região cerebral, de origem filogenética mais recente,
possa interagir e de certo modo controlar as diferentes áreas cerebrais.
Estudos neuropsicológicos demonstram que crianças com TDAH têm
desempenho prejudicado na atenção e nas funções executivas, tais como:
memória operacional, percepção, planejamento e organização, além de
falhas na inibição comportamental, motora e do pensamento.10, 22, 25, 26, 27, 94
As alterações das funções executivas podem se manifestar, além do
TDAH, em diferentes transtornos como o do espectro autista, de ansiedade,
entre

outros.

Destacamos

que

disfunções

executivas

não

são

patognômonicas, necessárias ou suficientes para o diagnóstico do TDAH.
As regiões do lobo frontal, e principalmente as do córtex pré-frontal,
são relativamente imaturas durante a infância, apresentando

um

desenvolvimento mais prolongado que outras áreas cerebrais. A literatura
que descreve a avaliação dessas funções é examinada com referência às
trajetórias desenvolvimentais, observadas em populações normais e amostra
com danos cerebrais e/ou comorbidades associadas.39, 91, 92, 95
O conceito de funções executivas geralmente está associado às
atividades necessárias para ações corretas direcionadas a um propósito e
objetivo inicial. Essas funções são mediadas pelo córtex pré-frontal, que
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relaciona os objetivos a informações previamente armazenadas, permitindo
uma monotorização contínua de determinado ato e realizando, quando
necessário, novas adaptações para uma ação mais adequada. 89-90
Várias regiões cerebrais são relativamente imaturas durante a
infância, e acredita-se que o desenvolvimento seja um processo estendido
até o início da adolescência. Embora alguns teóricos sugerissem que as
habilidades executivas não fossem funcionais até a maturidade cerebral,
pesquisas recentes mostram que tais habilidades podem ser demonstradas
desde a primeira infância. Estudos relatam resultados que sugerem que,
quando as ferramentas de avaliação estão de acordo com o grau de
desenvolvimento, existem evidências da presença de funções executivas a
partir dos primeiros anos de vida. Déficits nas habilidades executivas podem
interferir com a capacidade da criança em desenvolver-se normalmente, o
que implica diretamente a sua interação efetiva com o ambiente, levando-a
a distúrbios cognitivos, acadêmicos e sociais.89-90
As diferentes funções executivas correspondem a ações cognitivas e
comportamentais dentro de um mesmo construto. Embora mais relacionadas
a

regiões distintas do córtex pré-frontal, as várias funções executivas

representam tarefas bastante complexas, que envolvem a participação
simultânea de muitos circuitos neuronais. Ao mesmo tempo em que isso
limita o desempenho do indivíduo com alguma disfunção, frequentemente
também dificulta o profissional menos experiente na interpretação dos
processos que estão prejudicando, de modo mais intenso, determinado
paciente. Déficits executivos em crianças e adolescentes são associados a
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uma ampla variedade de disfunções psiquiátricas e neurológicas. Mesmo
em crianças saudáveis, diferenças individuais em funções executivas estão
relacionadas a variações mais ou menos intensas do desenvolvimento.
Em função do crescimento da criança, ocorre a chegada à
adolescência, que envolve um período de experiências emocionais
desafiadoras que podem vir a desviar um controle cognitivo emergente.
Assim, a compreensão das funções executivas em adolescentes pode ajudar
a elucidar discrepâncias entre a compreensão teórica e as escolhas da vida
real diante de pressões emocionais em situações com consequências
potencialmente negativas, que são frequentes nessa faixa etária.96
O conhecimento do desenvolvimento das funções executivas na
transição para adolescência ainda tem muito a crescer. Nos últimos anos
vários autores têm sugerido uma classificação na qual as funções executivas
são separadas em “quentes”   e   “frias”. Estas últimas estão baseadas na
lógica e não dependem muito da ativação emocional para seu desempenho
efetivo, como, por exemplo, sequenciamento, inibição, flexibilidade motora,
dentre outros. Essas funções executivas frias representariam funções
corticais mais superiores e estariam relacionadas a um componente mais
cognitivo e associadas a resoluções de problemas. Por outro lado as
funções executivas quentes envolvem mais diretamente fatores emocionais
e interpessoais, tais como a regulação de comportamentos sociais e
resoluções de conflitos.96-97
Em relação à neurobiologia das funções executivas quentes e frias, a
literatura aponta que elas estão associadas a diferentes áreas do córtex pré30
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frontal e atuam em distintos contextos. A região órbito-frontal está mais
associada ao processamento emocional, ou seja, às funções executivas
quentes, e o córtex pré-frontal dorsolateral está mais associado às funções
executivas frias, atuando na coordenação dos processos cognitivos. Lesões
em áreas cerebrais relacionadas às funções executivas frias estão mais
associadas à evolução com dificuldades para aprendizado e resolução de
novos problemas (aspectos cognitivos), enquanto alterações em regiões
associadas às funções executivas quentes estarão mais correlacionadas à
impulsividade,

comportamentos

inapropriados

e

inabilidades

sociais

(aspectos emocionais).98-101
As avaliações das funções executivas frias podem ser realizadas por
meio de testes neuropsicológicos que não incluam um componente ou
consequência emocional, como, por exemplo, um reforço financeiro para
respostas corretas. Desse modo, o teste de Stroop ao avaliar a capacidade
inibitória e a repetição de dígitos na ordem inversa, investigando a memória
operacional, estão associados às funções executivas frias. Por outro lado, o
Iwoa Gambling test, que implica um tipo de reforço, estaria analisando
funções executivas quentes.96-97
Durante o desenvolvimento da criança tem sido observado que a
participação das funções executivas quentes nas atividades diárias ocorre
de modo mais intenso, mais tarde do que a das funções executivas frias, e
isso pode ser evidenciado na maior dificuldade das crianças menores com
processamentos

reflexivos

adequados

motivacionais/emocionais.
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Destacamos que esses dois tipos de funções executivas vão
melhorando com a idade, porém a participação das funções executivas
quentes vão tornando-se mais intensas em grupos com idade mais
avançada.96
Os pacientes com TDAH apresentam prejuízos nas funções
executivas quentes e frias, embora a grande maioria das pesquisas tenha
avaliado, de modo predominante, estas últimas.

As funções executivas

quentes, associadas às regiões do cortex pré-frontal ventromedial e
conexões com o striatum, têm recebido maior atenção apenas mais
recentemente.102
Estudos têm associado a impulsividade observada no paciente com
TDAH mais a um déficit na aversão ao atraso do que à dificuldade

no

controle da impulsividade e inibição da resposta ( Sonuga-Barke et al, 1992
e Marco et al, 2009).103,104
De acordo com essa teoria, os indivíduos com TDAH apresentariam
maior dificuldade para atrasar a opção de recompensa por uma recompensa
maior, preferindo uma menor e mais imediata (Scheres et al, 2010).105

A) Memória Operacional
A memória operacional corresponde à habilidade de se manter na
mente um evento que acabou de acontecer e usar esse conhecimento de
representação para inibir ações ou pensamentos inapropriados e planejar
ações futuras efetivas. 22, 28, 29, 30
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Na memória operacional verbal, o CPF dorsolateral é recrutado para
realização de diversos e diferentes processos cognitivos envolvidos no
desempenho em testes em que ocorrem a manutenção, manipulação e
codificação da informação em um curto período de tempo.30
A memória operacional é descrita como um processo cognitivo que
permite ao indivíduo manter temporariamente e manipular informações para
executar tarefas cognitivas complexas e está associada com a aquisição e
execução de uma variedade de habilidades cognitivas superiores, em fração
de segundos ou minutos, como, por exemplo, linguagem, planejamento,
cálculo, compreensão de leitura, solução de problemas, raciocínio, etc. 94
A memória operacional pode ser dividida em subsistemas específicos
para diferentes modalidades. De acordo com o modelo de Baddeley (1992),
a memória operacional compreenderia um executivo central, auxiliado por
dois sistemas de suporte, responsáveis pelo arquivamento temporário e
manipulação de informações, um de natureza vísuoespacial e outro de
natureza fonológica.106, 107, 108
O executivo central, localizado no lobo frontal, apresenta conexões
entre os sistemas de suporte e a memória de longa duração e é responsável
pela seleção de estratégias e planos, ou seja, pela organização e o
processamento de tarefas cognitivas. A alça fonológica, localizada no lobo
parietal inferior esquerdo, é responsável por codificar informações verbais,
mantendo-as em mente por segundos ou minutos. Ela seria responsável
pela manipulação do material verbal. Já o sistema visuoespacial, localizado
no lobo parietal inferior direito, seria responsável pela manipulação do
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material visual. Esse modelo foi revisado pela necessidade da interação dos
conteúdos das tarefas cognitivas, com a memória de longo prazo. Foi
analisado que o mecanismo da memória operacional não permitia a
suplementação por informações advindas da memória de longo prazo, como
também não havia espaço para a manipulação dessas informações. Diante
disso, Baddeley acrescentou outro componente, o retentor episódico. Este
componente também é subordinado ao executivo central, provendo espaço
para informações variadas e para o processo de evocação, permitindo a
integração temporária e limitada de dados referentes à capacidade de
memória operacional e de memória de longo prazo.106-109
A memória operacional verbal, relacionada ao sistema de suporte
caracterizado como alça fonológica, pode ser avaliada pelo subteste dígitos
ordem inversa e pelo subteste aritmética do teste Escala de Inteligência para
Crianças- Terceira Edição- WISC III

110

. No subteste dígitos ordem inversa,

o examinando lê em voz alta uma sequência de números, e, para cada item
desse subteste, a criança repete os números em ordem inversa. Cada item
apresenta duas tentativas e cada tentativa possui o mesmo número de
dígitos. Ainda sobre esse subteste, obtém-se o span, ou amplitude
atencional (extensão da retenção verbal imediata), e abrange dois a oito
dígitos. No subteste aritmética, a criança resolve uma série de problemas
aritméticos. Para cada item, a criança resolve mentalmente, sem usar lápis
ou papel, e responde oralmente, de acordo com o limite de tempo.110
Existem muitos estudos que abordam a valiação neuropsicológica
das funções executivas em crianças com TDAH, todavia os resultados nem
34

Revisão de Literatura

sempre são congruentes, em parte pela heterogeinidade do TDAH, mas
também pela ausência de uma uniformidade nas diferentes pesquisas, seja
em relação à idade, gênero, presença de comorbidades, tipo de medicação
utilizada, entre outros fatores.
Coutinho et al. (2009)

compararam o desempenho de crianças e

adolescentes com TDAH e controle, utilizando os subtestes de dígitos ordem
inversa e aritmética do WISC III. Foram avaliados 186 crianças e
adolescentes com TDAH e 80 controles, tendo sido evidenciado pior
desempenho no grupo de pacientes com p=0,01 e p=0,008 nos subtestes
dígitos ordem inversa e aritmética, respectivamente.83
Sowerby et al (2011) avaliaram a memória operacional verbal e vísuoespacial em crianças com TDAH. Foram analisadas 40 crianças com TDAH,
pareadas em idade e gênero a um grupo controle (n = 40). A memória
operacional verbal foi avaliada pelo subteste dígitos ordem inversa. As
crianças com TDAH obtiveram escores significativamente mais baixos do
que os controles (p< .014). Todavia, a memória operacional verbal foi
alterada apenas no grupo de pacientes com menos de oito anos de idade.
Esse fato ressalta a importância da perspectiva do desenvolvimento cerebral
em relação ao momento e tipo de teste avaliado.94
Fan et al. (2014) avaliaram a memória operacional pelo subteste
dígitos ordem inversa, entre outras funções, em crianças e adolescentes
com TDAH. Foram avaliados 25 pacientes de oito a 16 anos de idade com
TDAH, sendo 23 do sexo masculino e dois do sexo feminino, sem
comorbidade. O grupo controle seguiu os mesmos critérios em relação ao
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gênero, idade e QI. O grupo com TDAH, em comparação ao grupo controle,
apresentou pontuações mais baixas no subteste dígitos ordem inversa, com
p=0.034. 111
Estudos foram realizados, investigando-se a ação do estimulante em
relação à memória operacional.112, 113, 114
Em estudo de revisão de literatura, Pietrzaka et al. (2006)
observaram que apenas 50% das pesquisas avaliaram o efeito do
metilfenidato na memória operacional e observaram melhora desta função.
Foram

selecionados

estudos

que

incluíssem

apenas

crianças

e

adolescentes com TDAH, e o grupo controle com apenas pacientes com
TDAH e que utilizavam placebo. Esses autores observaram melhora mais
acentuada em outras funções executivas, como planejamento/flexibilidade
mental (71.4%), atenção/vigilância (97.6%) e controle inibitório (69.7%).112
Yang L et al. (2012) obtiveram evidências de que as habilidades
relacionadas às funções executivas estão intimamente ligadas ao efeito do
metilfenidato

em

pacientes

com

TDAH.

Em

estudo

controlado

e

randomizado, que avaliou crianças de sete a 14 anos de idade, observou-se
melhora acentuada da memória operacional com o uso de metilfenidato,
atingindo-se valores semelhantes aos dos indivíduos do grupo controle na
reavaliação após quatro a seis semanas.113
Coghill et al (2013), em estudo de meta-análise, revisaram nove
estudos controlados por placebo e metilfenidato que avaliaram a memória
operacional em indivíduos de cinco a 18 anos. O metilfenidato foi superior ao
placebo, com um intervalo de confiança de 95%.114
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B) CONTROLE INIBITÓRIO
Uma das teorias mais proeminentes da neuropsicologia do TDAH
sugere que os sintomas cardinais do TDAH (impulsividade, hiperatividade e
desatenção) estão diretamente relacionados à dificuldade com o controle
inibitório (Barkley 1997), resultando em erros pela ação .115
O controle inibitório envolve a capacidade de controlar a atenção,
comportamento, pensamentos e / ou emoções para uma atitude ou resposta
mais adequada. Um controle inibitório inadequado deixa o indivíduo à mercê
dos impulsos, velhos hábitos de pensamento ou ação (respostas
condicionadas) e dos estímulos do meio ambiente que o induzem dessa ou
daquela maneira. Assim, o controle inibitório permite a ocorrência de
reações, comportamentos e um foco mais adequado nas diversas atividades
do dia a dia. Geralmente os indivíduos

apresentam comportamentos

desencadeados por estímulos ambientais muito mais do que se costuma
perceber. Todavia, a capacidade de exercer controle inibitório cria a
possibilidade de mudança e de escolha.116
Controle inibitório da atenção (controle de interferência no nível de
percepção) permite atender, de forma seletiva, ao alvo necessário,
facilitando a supressão para outros estímulos. Um estímulo saliente, no
campo visual, ou um barulho representam um bom exemplo dessa situação,
e a capacidade de inibição desses estímulos distratores está associada ao
sucesso do indivíduo, nas diferentes situações da vida diária.116
Outro aspecto de controle de interferência é a capacidade de
supressão das representações mentais prepotentes, denominadas de
37
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inibição cognitiva. Trata-se de resistir a pensamentos, memórias estranhas
ou indesejadas, incluindo o esquecimento intencional. A inibição cognitiva
está relacionada à memória operacional e esse tipo de inibição seria a que
mais se adequa com medidas de memória operacional porque, enquanto se
mantém em mente uma meta, é necessário saber o que é relevante,
apropriado e o que se deve inibir. Um exemplo padrão para entendimento da
inter-relação

dessas duas funções executivas,

inibição

e memória

operacional são as situações a que um indivíduo deve deixar de responder a
outros estímulos durante uma conversa ou leitura mais complexa, devendo
manter em mente o contexto da fala ou da leitura para compreensão e uso
adequado da situação.116
Autocontrole é o aspecto do controle inibitório que envolve o controle
sobre seu comportamento e controle sobre suas emoções a serviço de
controlar seu comportamento. O autocontrole consiste em resistir a
comportamentos inadequados e não agir impulsivamente. O comportamento
poderia ser o de se entregar aos prazeres, quando não se deve (por
exemplo, comer doces, se você está tentando perder peso), a abusar ou a
se afastar do correto (por exemplo, para enganar ou roubar). Ou pode ser
reagir impulsivamente (por exemplo, reflexivamente atacar de volta alguém
que feriu seus sentimentos) ou para fazer ou ter o que quer sem levar em
conta as normas sociais (por exemplo, furar fila ou pegar o brinquedo de
outra criança). Outro aspecto de autocontrole é ter a disciplina para
permanecer na tarefa, apesar de distrações, e completar uma tarefa, apesar
de tentações para desistir, seguir em frente para uma tarefa mais
38
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interessante, ou para se divertir. A disciplina está relacionada com o aspecto
final de autocontrole, fazendo com que se renuncie um prazer imediato para
uma recompensa maior, mais tarde. Sem a disciplina para completar o que
começou e adiar a gratificação, ninguém jamais completaria uma tarefa
longa e demorada, como escrever uma tese, correr uma maratona ou
começar um novo negócio.116
Vários testes neuropsicológicos como o go-no-go, stop signal, teste
de Stroop (cartão cor) e o TAVIS 3R podem ser utilizados para se avaliar a
capacidade inibitória.
O teste de Stroop, cartão cor, versão Victoria, consiste em apresentar
o cartão que tem nomes de cores impressos com cores diferentes, como,
por exemplo, marrom escrito na cor verde. O terceiro cartão também é
chamado cartão interferência em que é medido o efeito Stroop, que significa
lentificação nas respostas e/ou respostas erradas.
No TAVIS 3R, o controle inibitório é avaliado pelo número de erros por
ação.
Coutinho et al. (2009) avaliaram o controle inibitório de pacientes com
TDAH e controle por meio dos erros de ação das tarefas 1, 2 e 3 do TAVIS
3R. O controle inibitório do grupo de portadores de TDAH apresentou mais
erros por ação em todas as tarefas, comparado ao grupo controle.

83

Sørensen et al (2013) avaliaram 39 crianças com TDAH e 89 sem
TDAH, com o teste de Stroop, cartão cor, e observaram alterações
significantes no grupo de pacientes. Os resultados indicam que um escore
de interferência de erros de Stroop é sensível a problemas de inibição em
39

Revisão de Literatura

crianças com TDAH e que apresentam nível de significância com p=0,02. 117
Segundo Fan et al. (2014), as evidências de comprometimento no
controle inibitório no indivíduo com TDAH correspondem às alterações no
lobo parietal superior esquerdo. O estudo utilizou o teste de Stroop, por meio
da ressonância magnética funcional, para investigar se a ativação cerebral
do controle inibitório e o processamento visual seriam diferentes em jovens
com TDAH em relação aos controles. Aqueles com TDAH apresentaram
menor ativação do que os controles no lobo parietal superior esquerdo. Os
resultados sugerem que jovens com TDAH podem precisar de mais controle
inibitório, para suprimir a interferência entre número e significado, e isso
pode envolver menos processamento visual para processar os números no
teste de Stroop, quando comparados com o controle.111
Nandam et al (2011) avaliaram 24 homens com TDAH, entre 18 e 35
anos de idade, medicados com metilfenidato. Os resultados para o teste de
inibição   “Stop   Signal”   demonstraram que o metilfenidato

reduziu

significativamente a inibição e consequentemente o tempo de resposta
(p<0,001).118
Yang et al (2012) utilizaram o teste de Stroop, cartão cor para
avaliação da capacidade inibitória de 85 crianças com TDAH e 46 de grupo
controle. Os dois grupos foram avaliados e reavaliados.

Os pacientes

apresentaram melhora significante após a terapêutica com metilfenidato (p=
0,003).113

40

Revisão de Literatura

C) TEMPO DE REAÇÃO
O intervalo entre o surgimento do estímulo-alvo e a resposta motora
do sujeito é definido como tempo de reação. Além das informações a que o
indivíduo deve responder rapidamente a determinado estímulo, o tempo de
reação, por meio de medidas comportamentais pertinentes, permite ao
sujeito demonstrar sua capacidade de como processa a informação.
Para a medição do tempo de reação, faz-se necessário o estudo da
percepção, que é responsável pela avaliação das relações entre o estímulo
e resposta, observados por meio de uma forma de medida utilizada, na
maioria dessas tarefas, denominada psicofísica. Uma das formas de aferição
mais empregadas em estudos psicofísicos é a avaliação do tempo de
reação. Nessas tarefas, o voluntário tem que comparar a ordem de
apresentação de dois estímulos apresentados, no campo visual em
diferentes intervalos, o que envolve principalmente, além de resposta motora
(velocidade e acurácia), a percepção

119

.

A complexidade da tarefa de tempo de reação pode ser aumentada
pela introdução de variáveis tanto de estímulo como de resposta. Quando a
pista indica o local correto do aparecimento do alvo, o tempo de reação a
este estímulo diminui. Já quando a pista indica erroneamente o
aparecimento do alvo, consequentemente ocorre o aumento do tempo de
reação 121 .
Pesquisas sugerem que, durante a avaliação do tempo de reação,
seriam analisados, simultaneamente, o sistema atencional anterior e o
posterior. O sistema anterior inclui o giro do cíngulo anterior e o córtex pré41
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frontal, agindo no controle inibitório, na flexibilidade cognitiva, na memória
operacional, no planejamento, e, através de conexões com estruturas
subcorticais, particularmente o striatum agiria no controle da resposta
motora.

O

sistema

posterior

inclui

o

córtex

parietal,

estruturas

mesencefálicas e talâmicas, que controlam os processos perceptuais
automáticos, dentre eles, a orientação visual a um novo estímulo. 14, 121, 122
O paciente com TDAH parece apresentar dificuldades com os dois
sistemas, anterior e posterior, demonstrando déficits na manutenção de um
adequado estado de prontidão para perceber os estímulos, e/ou na
capacidade de efetuar as respostas de modo consistente durante uma
atividade contínua ou repetitiva.

123, 124

Stuss et al (1989) propõem que, durante a orientação a um estímulo
visual novo, ocorra o envolvimento de três áreas associadas ao sistema
atencional:
1) Relacionada ao potencial de prontidão para a resposta, ocorre
ativação da região frontal média superior, que estaria
diretamente correlacionada à velocidade do tempo de resposta;
2) A capacidade de percepção do estímulo estaria relacionada à
ativação de circuitos da região pré-frontal dorsolateral com
áreas parietais; e
3) A habilidade de apresentar uma atenção sustentada estaria
associada com a região pré-frontal dorsolateral, principalmente
do hemisfério direito. 125
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Nas tarefas que medem o tempo de reação, o sujeito deve responder
a determinado estímulo todas as vezes em que ele aparece, a não ser
quando outro estímulo

determinado é apresentado, sinalizando que o

avaliando não deverá emitir a resposta em questão. Alguns dos métodos
mais adequados para aferição do tempo de reação é o Teste Psicofísico
Para Atenção Visual Voluntária e o TAVIS 3R
Nesse teste o sujeito é instruído a manter o foco visual fixo num ponto
central de uma tela de computador, ao longo de todo o procedimento, e
pressionar o joystick ou uma tecla assim que um alvo visual for apresentado
em localizações periféricas ao ponto de fixação. Caso uma pista precedente
informar corretamente ao participante a provável localização do alvo por vir
(condição válida), o tempo de reação será menor. Na situação ao contrário,
ou seja, a pista precedente informar incorretamente a localização do alvo por
vir (condição inválida), o tempo de reação será maior.
Bolfer et al (2010) avaliaram 23 pacientes do sexo masculino, de
idade entre nove a 12 anos de idade, com diagnóstico de TDAH, sem
comorbidades, estabelecido segundo os critérios do DSM-IV,   com   QI≥89,
que não haviam sido medicados para o TDAH. Grupo controle seguiu os
mesmos critérios em relação ao sexo, idade, QI. O teste utilizado foi o teste
Psicofísico para Atenção Visual Voluntária. Os pacientes do TDAH
apresentaram maior tempo de reação na execução do teste em relação aos
controles. 121
Para o teste TAVIS 3R o tempo de reação é medido por meio das
tarefas 1, 2 e 3. Estas tarefas fornecem pontuações em erros de tempo de
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reação por número de omissão e ação para cada uma das características da
atenção visual.
Coutinho et al. (2009) avaliaram o tempo de reação de pacientes com
TDAH e controle por meio dos erros de ação da tarefa 3 do TAVIS 3R.
Foram avaliados 186 crianças e adolescentes com TDAH e 80 controles. O
tempo de reação do grupo de pacientes foi maior comparado ao grupo
controle83.
Helps et al (2011) avaliaram o tempo de reação de 71 crianças com
TDAH e 50 controles com uma das versões para o Continuous Performance
Test. Neste teste eram apresentadas às crianças, no centro do monitor de
um computador,100 setas verdes ou para o lado direito ou para o lado
esquerdo, aleatoriamente. As crianças foram instruídas a indicar a direção
de cada seta o mais rápido e com a maior precisão possível, apertando o
botão esquerdo ou o direito do mouse do computador. As crianças com
TDAH apresentaram maior tempo de reação do que os controles (p<0,001) e
com nível de significância para o tamanho de efeito (d=0.980).126
Epstein et al (2011) examinaram o efeito do metilfenidato no tempo de
reação. Foram avaliadas um total de 93 crianças com TDAH, entre sete a 11
anos de idade, previamente não medicadas. Utilizaram a tarefa Go-no-Go
(teste computadorizado para o Continuous Performance Test). Nesta tarefa
é necessário que os participantes pressionem a barra de espaço do
computador, para uma variedade de estímulos não alvo (ou seja, as letras
apresentadas individualmente no monitor do computador), inibindo sua
resposta a um estímulo-alvo específico, como, por exemplo, a letra 'X'. Os
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participantes avisados de que receberiam um ponto para cada resposta
precisa, incluindo inibições corretas para a letra 'X', e perderiam cinco pontos
para cada erro de ação, ou seja, pressionar a barra antes do aparecimento
da letra 'X'. Os resultados mostraram que as crianças medicadas
apresentaram

menor tempo de reação, independente do incentivo, com

significância estatística (p<0,01). As crianças que receberam placebo
apresentaram melhora no tempo de reação somente frente ao incentivo.
Sem essa condição o tempo de reação das crianças não medicadas foi
maior que o das crianças medicadas. 127

D) FLEXIBILIDADE MENTAL
A flexibilidade mental implica a capacidade de alternar o curso das
ações e pensamentos de acordo com as exigências do momento. Essa
função permite ao indivíduo mudar o foco em determinado teste com
diferentes solicitações cognitivas. 28, 47, 128
Estudos científicos demonstram que os portadores do TDAH não
conseguem alterar, adequadamente, o curso das ações e, com isso,
demonstram déficits na flexibilidade mental. 129, 130
Essa dificuldade determina pior rendimento em situações em que a
pessoa necessita modificar uma estratégia para conseguir melhores
resultados diante das dificuldades de aprendizado ou nas relações com
amigos, por exemplo.
Em termos anatômicos e funcionais a flexibilidade cognitiva tem sido
associada ao córtex pré-frontal, mas especificamente à área dorsolateral
45
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que repetidamente tem sido referida como

alterada estrutural e

funcionalmente em pacientes com TDAH 131- 134
O teste mais utilizado para a avaliação da flexibilidade mental é
Wisconsin de classificação das cartas. Outra possibilidade, para se avaliar
essa função, é o Teste das Trilhas parte B, em que o indivíduo é solicitado a
unir círculos que contêm números e círculos que contêm letras. Tanto os
números quanto as letras devem ser unidos em ordem crescente e
alfabética, respectivamente, alternando-se entre números e letras.
Hale et al (2009) avaliaram 306 controles e 62 pacientes com TDAH e
dificuldades de aprendizagem, entre seis e 12 anos de idade, com o Teste
das Trilhas, parte B. Os pacientes com TDAH apresentaram resultado
inferior ao dos controles (p<0,001). 87
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3 OBJETIVOS

Objetivos

1. Analisar se os testes neuropsicológicos de atenção e funções
executivas: WISC III- Perfil ACID, TPAVV, Tc, TMT parte A, TMT
parte B, teste de Stroop e TAVIS 3R apresentam correlação com o
diagnóstico do TDAH,subtipo combinado, em meninos de nove a 12
anos de idade.

2. Analisar se os testes neuropsicológicos de atenção e funções
executivas: WISC III- Perfil ACID, TPAVV, Tc, TMT parte A, TMT
parte B, teste de Stroop e TAVIS 3R apresentam correlação com a
evolução clínica após tratamento com metilfenidato, em meninos de
nove a 12 anos de idade, com TDAH, subtipo combinado.

3. Propor um protocolo de avaliação neuropsicológica para avaliação e
acompanhamento, com testes mais significantes.
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4 MÉTODOS

Métodos

4.1.

Casuística

Foram selecionados 23 pacientes do sexo masculino, de idade entre
nove a 12 anos, com diagnóstico de TDAH, estabelecido segundo os
critérios do DSM-IV,  sem  comorbidades,  com  QI≥ 89, não medicados para o
TDAH e pré-selecionados no Ambulatório de TDAH do Serviço de
Neurologia Infantil do Instituto Central e do Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Anexo A). Esta pesquisa foi
aprovada pela Comissão de Ética e pelo Conselho dos Departamentos de
Neurologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de São Paulo. (Anexo B)
O título da pesquisa foi modificado diante do novo desenho do estudo.
(Anexo C).
O grupo controle foi composto por alunos da Escola Estadual Keizo
Ishihara, localizada na Rua Mario Gessulo, 60, bairro do Butantã, São PauloSP (Anexo D), com a devida autorização da diretora da escola, mediante
termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo E). Seguiu os mesmo
critérios em relação ao sexo, idade e nível de escolaridade (Anexo F).
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4.1.1. Pacientes com TDAH

Critérios de Inclusão:
Sexo masculino, de idade entre nove a 12 anos, para o TDAH,
subtipo combinado;
Não tenham sido previamente medicados para o TDAH;
Apresentem  QI  Total  ≥89;;
Sem comorbidades, de acordo com DSM-IV, por meio de
avaliação clínica médica;
Saibam ler e escrever, de acordo com o nível de escolaridade
cursado; e
Os pais aceitarem a participação na pesquisa e assinarem
termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (Anexo G)

Critérios de Exclusão:
Recusa em participar da pesquisa ou falta de colaboração para
as avaliações.

51

Métodos

4.1.2. Grupo Controle

Critérios de Inclusão:
Sexo masculino, com idade entre nove a 12 anos;
Apresentem  QI≥89;
Saibam ler e escrever, de acordo com o nível de escolaridade
cursado;
Os pais aceitarem a participação na pesquisa e assinarem
termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (Anexo H)
Não apresentarem critérios para TDAH de acordo com o
screening por meio do questionário SNAP-IV135

Critérios de Inclusão:
Recusarem participar da pesquisa ou não colaborarem para as
avaliações.
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4.2.

Material

A seleção dos pacientes incluiu uma triagem inicial, tendo sido
utilizada a escala SNAP-IV 135 (preenchida por professores e pais - Anexo I),
e a confirmação do diagnóstico do TDAH, efetuada no ambulatório de
Distúrbios do Aprendizado do Instituto da Criança, da Faculdade de
Medicina de São Paulo.
Foram inclusos pacientes que apresentaram capacidade de leitura e
escrita, avaliados por meio do Teste de Desempenho Escolar

136

, e aqueles

que   apresentavam   QI≥89, de acordo com o teste Escala de Inteligência
Wechsler para Crianças, 3ª Edição (WISC III)

110

e sem comorbidades

psiquiátricas.
Inicialmente foram avaliados 34 pacientes , dos quais quatro foram
excluídos por perda de seguimento e 11 por apresentarem comorbidades
neuropsiquiátricas dentre elas: uma por síndrome de Asperger, duas por
Transtorno de Conduta e 8 por Transtorno de Ansiedade. Realizando a
pesquisa com um total de 23 pacientes que apresentaram TDAH do tipo
combinado.
O experimento corresponde a duas etapas: avaliação clínica e
neuropsicológica da atenção e das funções executivas dos pacientes com
TDAH do subtipo combinado e reavaliação, por meio dos mesmos testes,
após três meses de terapia medicamentosa com metilfenidato. No período
de três meses de terapêutica medicamentosa, os pacientes com TDAH não
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receberam e/ou não foram submetidos a nenhuma outra intervenção
medicamentosa, além do metilfenidato, e/ou comportamental.
A avaliação clínica foi baseada na história dos pacientes com TDAH e
na escala SNAP-IV 135 . Os testes neuropsicológicos utilizados e as funções
avaliadas estão apresentados na Tabela A.

Tabela 1 – Testes neuropsicológicos utilizados e funções avaliadas.
TESTES
*#

WISC III – Perfil

FUNÇÕES AVALIADAS
Atenção Sustentada e Memória Operacional.

ACID+CF
*

Tempo de Reação.

TPAVV
*

Tc

Atenção Seletiva

*

TMT Parte A

Atenção Seletiva.

*

TMT Parte B

Atenção Alternada e Flexibilidade Mental.

STROOP

Atenção Seletiva. Controle inibitório. Erros por ação
Tempo de reação. Atenção seletiva, alternada e sustentada.

*#

TAVIS 3R

Controle inibitório: erros por ação e omissão.

* Testes utilizados com dados normativos para a faixa etária selecionada (nove a 12 anos
de idade).
#

Testes utilizados com tabelas padronizadas para amostragens em crianças brasileiras.

Os pacientes foram medicados com metilfenidato, por um mesmo
neurologista pediátrico, no ambulatório dos Distúrbios do Aprendizado, tendo
sido utilizada a dose de 0.3-0.5 mg/kg/dose, até o máximo de 1mg/kg/dia, e
foram reavaliados após três meses, pela mesma neuropsicóloga. O

54

Métodos

medicamento foi administrado cerca de 60 minutos antes das referidas
avaliações.
Foi avaliado o grupo controle, com 30 meninos, com as mesmas
características de idade, sexo, conhecimento, do grupo tratado. Eles foram
estudados pelos mesmos testes, também em dois momentos, com o mesmo
intervalo de tempo do grupo TDAH.
A diretora da escola, onde foram selecionados, avaliados e
reavaliados os controles, autorizou e deu ciência à pesquisa.

4.3.

Procedimento

Os pacientes foram inicialmente selecionados, a partir de uma
triagem, por meio da utilização do questionário SNAP-IV

135

, preenchido

pelos respectivos pais e professores antes da avaliação neuropsicológica e
após três meses de interação medicamentosa. A seguir, os pacientes foram
avaliados pelo neurologista infantil do Ambulatório de Distúrbios do
Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de São Paulo (HCFMUSP). Aqueles que tiveram o diagnóstico
confirmado, de acordo com os critérios do DSM-IV, foram selecionados, e, a
partir do diagnóstico, deu-se seguimento aos demais testes propostos.
Todos os pacientes foram avaliados e reavaliados, individualmente,
pela mesma pesquisadora, em uma sala reservada para esse fim, no
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Instituto da Criança do HCFMUSP, no ambulatório de Distúrbios do
Aprendizado, em duas a três sessões.
As crianças do grupo controle foram avaliadas e reavaliadas pela
mesma pesquisadora em uma sala preparada especialmente para realização
dos testes na própria escola, em horário escolar. Os alunos eram retirados
da aula individualmente e foram avaliados em duas ou três sessões, em
horários previamente agendados. A ordem dos testes foi a mesma seguida
no grupo dos pacientes com TDAH, inclusive a escala SNAP-IV.
A escala SNAP-IV inclui perguntas relativas a parte dos critérios do
DSM-IV

para

diagnóstico

do

TDAH

desatenção,

hiperatividade/impulsividade e partes do DSM-IV e DSM-III para o
Trasnstorno Opositor Desafiador (TOD).91
A escala SNAP-IV possui quatro opções de resposta para cada artigo:
nem um pouco = zero; um pouco = um; bastante = dois; demais = três. Os
escores das subescalas são calculados, somando-se a pontuação de cada
item e dividindo-se pelo número de itens da subescala, ou seja, uma média
para cada item.
O Teste de Desempenho Escolar (T.D.E.)

136

- utilizado para

escolares de 1ª à 8ª série, é composto de três subtestes: escrita, aritmética
e leitura. A inclusão dos pacientes foi baseada no adequado rendimento
para os subtestes de leitura e escrita.
Tanto a escala SNAP-IV quanto o T.D.E foram aplicados antes dos
testes neuropsicológicos.
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Ordem

e

descrição

dos

testes

utilizados

para

a

avaliação

neuropsicológica da atenção e das funções executivas:
1o) WISC III - Escala de Inteligência Wechsler para Crianças- Terceira
Edição 110. Foi desenvolvido para ser empregado com crianças de seis anos
até 16 anos e 11 meses. É composto de 13 subtestes, os quais se
subdividem em seis, para escala verbal, e sete, para escala de execução. A
cada subteste, o examinador diz que apresentará alguns jogos e fará
algumas perguntas para ver o que a criança já aprendeu na escola. É
explicado, ainda, que algumas tarefas serão fáceis e outras, mais difíceis, e,
caso a criança não souber responder ou fazer alguma coisa, isso não é
significativo, porque ela ainda pode não ter aprendido algumas coisas. O
examinador também avisa que usará um relógio para marcar o tempo que a
criança levará para responder e anotar as respostas para que não as
esqueça. Neste estudo foram avaliados o QI total e o Perfil ACID (Aritmética,
Código, Informação, Dígitos Ordem Direta e Ordem Inversa) e CF;
2o) Teste Psicofísico para a Atenção Visual Voluntária - TPAVV- (uso
autorizado pelo Professor Marcus Vinícius Baldo, do Instituto de Ciências
Biomédicas I da Faculdade de São Paulo).140 Em cada sessão de testes a
criança sentava-se em uma cadeira com encosto, de modo que a distância
entre seus olhos e a tela permanecia fixa em 50 cm. Foi utilizado um
microcomputador com processador Pentium (acoplado a um monitor de 15
polegadas) que gerou os estímulos e registrou as respostas. O experimento
foi elaborado por meio de um programa específico, chamado   “Micro  
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Experimental Labotatory-MEL”  (Mel  Professional  v 2.01-Psychology Software
Tools, Inc.). (Anexo J)
3o) Tc – Teste de Cancelamento

141

– foram utilizadas as quatro

formas de Mesulam. A criança é instruída a trocar de lápis de cor ao
comando do examinador. Em cada forma há 60 alvos e, a cada 12 alvos,
ocorre o comando. Na primeira e terceira formas, os alvos estão dispostos
de forma linear e, na segunda e quarta forma, estão apresentados de forma
não linear. A criança deve avisar quando achar que concluiu a marcação dos
alvos. (Anexo K)
4o) TMT – Trail Making Test

142

, o teste das trilhas é uma tarefa

dividida em duas partes: Parte A, que requer a conexão em ascensão de
ordem de 15 números dentro de círculos dispostos aleatoriamente em uma
folha A4; Parte B, que requer a conexão entre sete letras e oito números em
ordem alfabética e ascendente alternadamente. Ambas as partes são
precedidas de treinamento. A criança é instruída, na parte A, a ligar os
números em ordem crescente e avisar quando terminou e, na parte B, a ligar
números e letras em ordem crescente e alfabética, respectivamente. Durante
a execução do teste a criança é instruída a não retirar o lápis do papel.
(Anexo L)
5o) Teste de Stroop

143

– nesta pesquisa, foi utilizada a versão Vitória.

O teste compreende três cartões que medem 18 x 11,5 cm e contém 24
estímulos cada, impressos sobre fundo branco. O cartão retângulos compõese de 24 retângulos, dispostos em seis carreiras de quatro itens,
observando-se um espaçamento de 1 cm entre as carreiras e de 2 cm entre
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os itens. Os retângulos são impressos nas cores verde, rosa, azul e marrom,
de modo que cada cor apareça apenas uma vez por carreira e num arranjo
aleatório. Nesse cartão a tarefa consiste em nomear as cores dos retângulos
o mais rapidamente possível. O cartão palavras é similar ao 1, exceto pelos
estímulos, quando, em lugar dos retângulos, encontram-se palavras não
relacionadas a conceitos de cor (cada, nunca, hoje, tudo), impressas em
letras maiúsculas, nas cores verde, rosa, azul e marrom, dispostas
aleatoriamente. Nesse cartão, a tarefa consiste em nomear as cores das
palavras (ignorando-se a leitura das palavras) o mais rapidamente possível.
O cartão cor consiste no cartão interferência, em que os estímulos são
nomes de cores (marrom, azul, rosa e verde), impressos em letras
maiúsculas, nas cores verde, rosa, azul e marrom, de tal modo que a cor de
tinta da impressão e o nome da cor nunca combinem (por exemplo, a
palavra marrom aparece impressa nas cores rosa, verde e azul, mas nunca
na cor marrom, e assim por diante). Nesse cartão, o sujeito é solicitado a
nomear as cores de impressão (ignorando ler os nomes das cores) tão
rápido quanto possível. Os três cartões são apresentados sempre na mesma
ordem (retângulos, palavras comuns e nomes de cores). A exploração dos
estímulos é feita através das linhas, da esquerda para a direita, de cima para
baixo, conforme formato de leitura inglesa. Para cada cartão, o tempo gasto
para se completar a tarefa é cronometrado, iniciando-se a cronometragem
logo após o término das instruções dadas. (Anexo M)
6º) TAVIS 3R - Teste de Atenção Visual - 3a. Revisão 144 – programa
computadorizado que permite aplicar, à criança ou ao adolescente, três
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tarefas distintas (denominadas tarefas 1, 2 e 3), num tempo total inferior a 30
minutos. Na tarefa 1, a criança e/ou o adolescente são orientados a acionar
o   “joystick”   quando   o   estímulo-alvo apresentado, no alto da tela, aparecer,
dentre vários semelhantes; na tarefa 2, devem acionar   o   “joystick”   quando  
aparecem na tela dois estímulos que obedeçam à regra solicitada. Para
crianças, as regras que se alternam são "IGUAL" e "DIFERENTE". Para
adolescentes, as regras que se alternam são "FORMA" e "COR". Na tarefa
3, devem acionar  o  “joystick”, quando aparecer o estímulo-alvo em uma tela
vazia, permanecendo atentos por um tempo prolongado em uma tarefa
propositalmente monótona. Para crianças, o estímulo alvo é a figura de um
relógio e tem duração de 6 minutos. Para os adolescentes, o estímulo alvo é
um ponto vermelho e tem duração de 10 minutos. Maiores informações,
acessar http://www.neuropsicologia.net.

4.4.

Análise Estatística

Avaliaram-se as médias entre os grupos TDAH e controle por meio do
teste não paramétrico de Mann-Whitney pois os dois grupos eram
independentes e as medidas não satisfaziam a suposição de normalidade.
Quando essa suposição foi aceita, utilizou-se o teste t para amostras
independentes para a comparação dos valores médios entre os dois grupos.

60

Métodos

Esse teste foi realizado nos dois momentos, antes e depois da administração
do medicamento, para os pacientes com Déficit de Atenção/Hiperatividade.
A comparação das medidas entre os momentos para cada grupo foi
executada por meio do teste Wilcoxon, pois as medições foram realizadas
no mesmo indivíduo e, dessa forma, houve uma dependência das medidas.
Quando a suposição de normalidade não foi rejeitada, utilizou-se o teste t
para amostras pareadas ou dependentes para se comparar os valores
médios entre os dois momentos.
Os valores de p abaixo de 0,05 indicaram uma diferença significativa
dos valores medianos entre os grupos, em cada momento estudado.
A curva Receiver Operating Characteristic (ROC) foi utilizada para
determinar o ponto de corte das variáveis estudadas que melhor poderiam
correlacionar com o diagnóstico e evolução clínica do TDAH após tratamento
com metilfenidato. Nesta análise é possível obter uma ordem de eficiência
dos testes estudados, aqueles que obtiveram maiores sensibilidade e
especificidade (área sob a curva)

137

. Considerou-se como bons testes de

correlação com o diagnóstico do TDAH aqueles com eficiência acima de
80%.
O tamanho de efeito é útil na comparação de efeitos em um único
estudo, entre variáveis medidas em escalas diferentes e podem servir de
base para o cálculo do poder.
O tamanho de efeito d de Cohen deve ser utilizado quando os escores
das duas populações que estão sendo comparadas são contínuos e de
distribuição normal. O critério de categorização proposto por Cohen (1988) é
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d<= 0,2 o efeito é pequeno
0,2 < d < 0,5 o efeito é médio
e d>=0,8 é grande.
O f2 de Cohen é apropriado para calcular o tamanho de efeito dentro
de um modelo com medidas repetidas. Esse índice mostra a importância das
variáveis em relação ao desfecho.
Para esse tamanho de efeito a classificação, segundo Cohen (1988) é
dada por d :
0,02 a 0,15 - pequeno
0,15 a 0,35 - mediano
acima de 0,35 – grande
Foi utilizado o tamanho de efeito do teste pelo f2 de Cohen pois tratase de medições do mesmo indivíduos em dois momentos distintos (antes e
depois do tratamento medicamentoso). 138, 139
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Resultados

Para os experimentos descritos a seguir, foram inclusos 23 sujeitos
diagnosticados como portadores do TDAH do tipo combinado e 30 sujeitos
controle, criteriosamente diagnosticados como não portadores do TDAH.

Avaliação TDAH= primeira avaliação sem tratamento medicamentoso e
/ou outra intervenção;
Avaliação grupo Controle= primeira avaliação;
Reavaliação TDAH= pacientes com TDAH, reavaliados após três meses
de tratamento medicamentoso;
Reavaliação grupo Controle= reavaliados após três meses.

5.1.

WISC III (Perfil ACID+CF) – Escala de Inteligência Wechsler
para Crianças -Terceira Edição

A Tabela 2 apresenta resultados inferiores significantes dos pacientes
com TDAH, quando comparados ao grupo Controle durante a avaliação por
meio da maioria dos subtestes do perfil ACID +CF (Aritmética, Código,
Informação, Dígitos, Dígitos Ordem Inversa e Completar Figuras) com
exceção em Dígitos Ordem Direta.
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Tabela 2 – Resultados das médias do Perfil ACID + CF e do máximo de
dígitos, memorizados na Ordem Direta (OD) e na Ordem Inversa (OI), da
avaliação do grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; OD: Dígitos Ordem Direta; OI: Dígitos Ordem Inversa; e CF: Completar Figuras.

Na Tabela 3, os pacientes com TDAH

apresentaram resultados

significantes, entre as médias, na reavaliação (após três meses do uso do
metilfenidato) em todos os itens do perfil ACID +CF.
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Tabela 3 – Resultados das médias do Perfil ACID + CF e do máximo de
dígitos, memorizados na Ordem Direta e na Ordem Inversa, da avaliação e
reavaliação do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; OD: Dígitos Ordem Direta; OI: Dígitos Ordem Inversa; e CF: Completar Figuras.

Na Tabela 4, observou-se que, na reavaliação após três meses da
avaliação) do grupo Controle, também foi evidenciado melhora significante,
entre as médias, nos itens código, informação, dígitos ordem direta e
completar figuras. Todavia, os itens aritmética e dígitos ordem indireta não
apresentaram melhora significante.
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Tabela 4 – Resultados da médias do Perfil ACID + CF e do máximo de
dígitos, memorizados na Ordem Direta e na Ordem Indireta, da avaliação e
reavaliação do grupo Controle.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São
Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; OD: Dígitos Ordem Direta; OI: Dígitos Ordem Inversa; e CF: Completar Figuras.

Na Tabela 5, compararam-se os resultados das médias da
reavaliação dos subtestes do Perfil ACID + CF entre o grupo Controle e
TDAH. Observou-se que, na reavaliação do grupo Controle (após três
meses) e grupo TDAH (após três meses da introdução do metilfenidato), não
houve diferença estatística entre as médias, em nenhum dos subtestes.
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Tabela 5 – Resultados da médias do Perfil ACID + CF e do máximo de
dígitos, memorizados na OD e OI, da reavaliação do grupo Controle e do
grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; OD: Dígitos Ordem Direta; OI: Dígitos Ordem Inversa; e CF: Completar Figuras.

5.2.

Teste Psicofísico para Atenção Visual Voluntária (TPAVV)

Na Tabela 6,

observou-se que os pacientes com TDAH, quando

comparados aos do grupo Controle, durante a avaliação, apresentaram
maior tempo de reação em todas as tarefas do teste, com resultados
significantes.
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Tabela 6 – Resultados das médias do Tempo de Reação do Teste,
computadorizado, Psicofísico para Atenção Visual Voluntária (TPAVV), da
avaliação do grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney.

Na Tabela 7, foram apresentados os resultados da avaliação e
reavaliação (após três meses da introdução do metilfenidato) dos pacientes
com TDAH. Observaram-se valores significantes nas diferenças entre as
médias, em todas as tarefas do grupo de pacientes com TDAH.
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Tabela 7- Resultados das médias do Tempo de Reação do Teste,
Computadorizado, Psicofísico para Atenção Visual Voluntária (TPAVV), da
avaliação e reavaliação do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney.

A Tabela 8 demonstrou que, na avaliação e reavaliação (após três
meses) do grupo Controle, houve melhora significante, no tempo de reação,
apenas nos itens seta à direita e quadrado à esquerda (Seta à direita
inválida) e seta à esquerda e quadrado à direita ou seta à direita e quadrado
à esquerda (Seta alternada inválida).
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Tabela 8- Resultados da médias do Tempo de Reação do Teste,
computadorizado, Psicofísico para Atenção Visual Voluntária (TPAVV), da
avaliação e reavaliação do grupo Controle.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney.

Na Tabela 9, compararam-se os resultados das médias da
reavaliação, do tempo de reação em cada uma das tarefas do teste, tanto do
grupo Controle como dos pacientes com TDAH. Observou-se que, na
reavaliação do grupo Controle (após três meses) e do grupo TDAH (três
meses após introdução do metilfenidato), os resultados da maioria das
tarefas não apresentaram diferença estatística. A diferença ocorreu apenas
na condição inválida (seta e quadrado aparecem em lados opostos) da
tarefa Seta direita inválida (seta à direita, quadrado à esquerda) com p:
0,023 em que o grupo de pacientes com TDAH apresentou menor tempo de
reação que o grupo Controle.
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Tabela 9- Resultados da médias do Tempo de Reação do Teste,
computadorizado, Psicofísico para Atenção Visual Voluntária (TPAVV), da
reavaliação do grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de Mann-Whitney.

5.3.

Teste de Cancelamento (Tc)

Na Tabela 10,

observou-se que os pacientes com TDAH, quando

comparados aos do grupo Controle, durante a avaliação, apresentaram
resultados significantes, com maior tempo de execução nas pranchas I, II e
III e maior número de erros por omissão nas pranchas I e III.
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Tabela 10 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros por
Omissão, das pranchas I, II, II e IV, do Teste de Cancelamento (Tc), da
avaliação do grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; I: prancha um; II: prancha dois; III: prancha três; e IV: prancha quatro.

Na Tabela 11, foram apresentados os resultados das médias da
avaliação e reavaliação (após três meses de introdução do metilfenidato)
dos pacientes com TDAH. Observaram-se valores significantes nas
diferenças entre as médias do tempo de execução nas pranchas I, II, III e IV.
Ainda na Tabela 11, houve melhora significante nos erros por omissão nas
pranchas I, II e III. Não foi observado melhora com nível de significância
estatística em erros por omissão na prancha IV.
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Tabela 11 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros por
Omissão, das pranchas I, II, III e IV, do Teste de Cancelamento (Tc), da
avaliação e reavaliação do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; I: prancha um; II: prancha dois; III: prancha três; e IV: prancha quatro.

Na Tabela 12, foram apresentados os resultados das médias, na
avaliação e reavaliação (após três meses) do grupo controle. O grupo
controle não apresentou melhora com nível de significância estatística nas
pranchas I, II, III e IV, tanto no tempo de execução como em erros por
omissão.
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Tabela 12 – Resultados da médias do Tempo de Execução e Erros por
Omissão, das pranchas I, II, III e IV, do Teste de Cancelamento (Tc), da
avaliação e reavaliação do grupo Controle.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; I: prancha um; II: prancha dois; III: prancha três; e IV: prancha quatro.

De acordo com a Tabela 13, nos resultados das médias da
reavaliação do tempo de execução e erros por omissão, tanto do grupo
Controle como dos pacientes com TDAH,

observou-se que, no grupo

Controle (após três meses) e no grupo TDAH (três meses após introdução
do metilfenidato), os resultados da maioria das tarefas não apresentaram
diferença estatística. A diferença ocorreu apenas em erros por omissão na
prancha III em que o grupo Controle foi melhor que o grupo de pacientes
com TDAH, com p: 0,035.
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Tabela 13 – Resultados da médias do Tempo de Execução e Erros por
Omissão, das pranchas I, II, II e IV, do Teste de Cancelamento (Tc) da
reavaliação do grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; I: prancha um; II: prancha dois; III: prancha três; e IV: prancha quatro.

5.4.

Teste das Trilhas (TMT)

Na Tabela 14,

observou-se que os pacientes com TDAH, quando

comparados aos do grupo Controle, durante a avaliação, apresentaram valor
significante no tempo de execução da parte A e parte B. Não ocorreu o
mesmo em relação ao erro em ambas as partes, A e B.
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Tabela 14 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros na
Parte A e Parte B, do Teste das Trilhas (TMT), da avaliação do grupo
Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de Mann-Whitney.

Na Tabela 15, foram apresentados os resultados das médias da
avaliação e reavaliação (após três meses de introdução do metilfenidato)
dos pacientes com TDAH. Observaram-se valores significantes nas
diferenças entre as médias do tempo de execução das partes A e B. Mas,
não foi observado melhora significante nos erros das partes A e B.
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Tabela 15 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros na
Parte A e Parte B, do Teste das Trilhas (TMT), da avaliação e reavaliação do
grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de Mann-Whitney.

Na Tabela 16, foram apresentados os resultados das médias na
avaliação e reavaliação (após três meses) do grupo controle. O grupo
controle não apresentou melhora nas diferenças das médias, tanto no tempo
da parte A como no da parte B. As diferenças das médias foram significantes
nos erros, tanto da parte A como da parte B.

78

Resultados

Tabela 16 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros na
Parte A e Parte B, do Teste das Trilhas (TMT), da avaliação e reavaliação do
grupo Controle.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de Mann-Whitney.

De acordo com a Tabela 17, nos resultados das médias da
reavaliação do tempo de execução da parte A e B e erros da parte A e B,
tanto do grupo controle como dos pacientes com TDAH, pôde-se observar
que, na reavaliação do grupo controle (após três meses) e do grupo TDAH
(três meses após introdução do metilfenidato), houve resultado significante
somente em erro na parte B, demonstrando-se melhora dos pacientes com
TDAH em relação ao grupo controle com p: 0,038.
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Tabela 17 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros na
Parte A e Parte B, do Teste das Trilhas (TMT), da reavaliação do grupo
Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de Mann-Whitney.

5.5.

Teste de Stroop

De acordo com a Tabela 18, comparando-se as médias da avaliação
do grupo controle e grupo de pacientes com TDAH, dos cartões retângulo,
palavras e cor em relação ao tempo de execução, somente o cartão
retângulo apresentou nível de significância. Em relação ao erros, somente o
cartão cor demonstrou valor de p significante.
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Tabela 18 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros nos
cartões Retângulo, Palavras e Cor do Teste de Stroop, da avaliação do
grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney.

Na Tabela 19, os pacientes com TDAH (após três meses de
introdução do metilfenidato) demonstraram valores significantes nas
diferenças entre as médias do tempo de execução e erros nos cartões
retângulo, palavras e cor. Ainda na Tabela 19, houve melhora significante
nos erros no cartão palavras e no cartão cor. Não foi observado melhora em
erros no cartão retângulo.
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Tabela 19- Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros nos
cartões Retângulo, Palavras e Cor do Teste de Stroop, da avaliação e
reavaliação do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney.

Na Tabela 20, foram apresentados os resultados das médias na
avaliação e reavaliação (após três meses) do grupo controle. O grupo
controle não apresentou nível de significância nos cartões retângulo e
palavras em relação ao tempo de execução. Nos cartões retângulo, palavras
e cor, em relação aos erros, os valores de p não foram significantes.
Contudo, em relação ao tempo de execução, no cartão cor, foi analisado
nível de significância.
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Tabela 20 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros nos
cartões Retângulo, Palavras e Cor do Teste de Stroop, da avaliação e
reavaliação do grupo Controle.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney.

Na Tabela 21, compararam-se os resultados das médias da
reavaliação do tempo de reação em cada uma das tarefas do teste, tanto do
grupo controle como dos pacientes com TDAH. Na Tabela 21, observou-se
que, na reavaliação do grupo controle (após três meses) e do grupo TDAH
(três meses após introdução do metilfenidato), os resultados dos cartões
retângulo, palavras e cor, em relação ao tempo de execução, não
apresentaram nível de significância. Em relação aos erros, somente o cartão
cor obteve valor de p significante: 0,038, demonstrando que o grupo de
pacientes com TDAH foi melhor que o grupo controle.
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Tabela 21 – Resultados das médias do Tempo de Execução e Erros nos
cartões Retângulo, Palavras e Cor do Teste de Stroop, da reavaliação do
grupo Controle e do grupo de pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de Mann-Whitney.

5.6.

TAVIS 3R - Teste de Atenção Visual

Na Tabela 22, foram comparados os resultados das médias da
avaliação do tempo de reação, erros por omissão (a criança não acionou o
“joystick  quando  o  estímulo-alvo foi apresentado) e ação (a criança acionou
o   “joystick,   antes ou depois, quando o estímulo-alvo foi apresentado) das
Tarefas 1, 2 e 3 , do grupo dos pacientes com TDAH. Na Tabela 22,
observou-se que os pacientes com TDAH, quando comparados aos do
grupo controle, durante a avaliação do tempo de reação da Tarefa 1, não
apresentaram valor significante mas, nas Tarefas 2 e 3, o valor de p obteve
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nível de significância. Em relação aos erros por omissão na Tarefa 3, não
obteve valor significante. Contudo, nas Tarefas 1 e 2 o valor de p foi
significante. Nos erros por ação, nas Tarefas 1 e 3, houve nível de
significância. Na Tarefa 2, nos erros por ação não se observou valor de p
significante.

Tabela 22– Resultados das médias do Tempo de Reação, Erros por
Omissão e Erros por Ação das Tarefas 1, 2, e 3 do Teste, computadorizado,
de Atenção Visual (TAVIS), da avaliação do grupo Controle e do grupo de
pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; T1: tempo de reação da tarefa 1, T2: tempo de reação da tarefa 2, T3: tempo de reação da tarefa
3.

Na Tabela 23, foram apresentados os resultados da avaliação e
reavaliação (após três meses da introdução do metilfenidato) dos pacientes
com TDAH. Observou-se valor não significante, entre as médias, para tempo
de reação da Tarefa 1. Para tempo de reação das Tarefas 2 e 3, os valores,
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entre as médias, de p foram significantes. Na Tarefa 3, em erros por
omissão   (a   criança   não   acionou   o   “joystick   quando   o   estímulo-alvo foi
apresentado)  e  ação  (a  criança  acionou  o  “joystick,  antes  ou  depois,  quando
o estímulo-alvo foi apresentado), os valores não foram significantes.
Observaram-se valores com nível de significância, nas diferenças entre as
médias, em erros por omissão e ação da Tarefa 1 e em erros por omissão
e ação da Tarefa 2.

Tabela 23 – Resultados das médias do Tempo de Reação, Erros por
Omissão e Erros por Ação das Tarefas 1, 2, e 3 do Teste, computadorizado,
de Atenção Visual (TAVIS), da avaliação e reavaliação do grupo de
pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; T1: tempo de reação da tarefa 1, T2: tempo de reação da tarefa 2, T3: tempo de reação da tarefa
3.

86

Resultados

Na Tabela 24, foram apresentados os resultados das médias na
avaliação e reavaliação (após três meses) do grupo controle. O grupo
controle não apresentou diferença estatística em nenhuma das tarefas.

Tabela 24– Resultados das médias do Tempo de Reação, Erros por
Omissão e Erros por Ação das Tarefas 1, 2, e 3 do Teste, computadorizado,
de Atenção Visual (TAVIS), da avaliação e reavaliação do grupo Controle.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; T1: tempo de reação da tarefa 1, T2: tempo de reação da tarefa 2, T3: tempo de reação da tarefa
3.

Na Tabela 25, verificou-se que, na reavaliação do grupo Controle
(após três meses) e do grupo de pacientes com TDAH (três meses após
introdução do metilfenidato), o grupo com TDAH apresentou menor tempo
de reação na Tarefa 1 do que o grupo controle e mesmo tempo de reação
que o grupo controle para as Tarefas 2 e 3 mas sem diferença estatística
significante com valores de p: 0,081; 0,109 e 0,465, respectivamente. Ainda
na Tabela 25, em relação aos erros por omissão (a criança não acionou o
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“joystick  quando  o  estímulo-alvo foi apresentado) e ação (a criança acionou
o   “joystick,   antes ou depois, quando o estímulo-alvo foi apresentado), não
houve nível de significância em nenhuma das tarefas. Todavia, na Tarefa 2,
tanto em erros por omissão como em erros por ação, o grupo de pacientes
com TDAH foi melhor que o grupo controle.

Tabela 25 – Resultados das médias do Tempo de Reação, Erro por Omissão
e Erro por Ação das Tarefas 1, 2, e 3 do Teste, computadorizado, de
Atenção Visual (TAVIS), da reavaliação do grupo Controle e do grupo de
pacientes com TDAH.

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e do grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishihara; Teste t: t-Student; MW: Teste de MannWhitney; T1: tempo de reação da tarefa 1, T2: tempo de reação da tarefa 2, T3: tempo de reação da tarefa
3.
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Tabela 26 - Para a correlação com o diagnóstico e evolução clínica do TDAH
após tratamento com metilfenidato utilizou-se a Curva Receiver Operating
Characteristic (ROC).
Variável

Área

Cutoff

Sensibilidade

Especificidade

TPAVV_Dif_Setafv

0,961

0,085

0,870

0,967

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_T3

0,955

0,084

0,913

0,957

TPAVV_Dif_Setadinv

0,954

0,049

0,957

0,933

TPAVV_Dif_Setaltv

0,948

0,061

0,913

1,000

TPAVV_Dif_Setaev

0,943

0,017

0,957

0,867

PERFIL ACID +CF_Dif_C F

0,938

-0,184

0,913

0,967

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_T2

0,915

0,068

0,913

0,957

PERFIL ACID +CF_Dif_A

0,899

-0,087

0,826

0,867

TPAVV_Dif_Setadv

0,893

0,034

0,870

0,967

TPAVV_Dif_Setafinv

0,886

0,046

0,826

0,900

PERFIL ACID +CF_Dif_DÍGITOS_D

0,885

-0,177

0,826

1,000

Stroop Test_Dif_Cor - Erro

0,882

0,710

0,739

0,957

Stroop Test_Dif_ Pal - Tempo

0,872

0,130

0,739

0,870

PERFIL ACID +CF_Dif_DÍGITOS_OI

0,870

-0,083

0,870

0,800

PERFIL ACID +CF_Dif_C

0,865

-0,160

0,826

0,767

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_OMISSÃO_T1

0,844

0,180

0,826

0,870

TMT_Dif_TEMPO B

0,843

0,092

0,826

0,800

TPAVV_Dif_Setaltinv

0,832

0,109

0,826

1,000

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_OMISSÃO_T2

0,826

0,013

0,783

0,739

TMT_Dif_TEMPO A

0,818

0,043

0,783

0,800

PERFIL ACID +CF_Dif_I

0,817

-0,127

0,783

0,667

TC_Dif_III - Tempo

0,816

0,023

0,826

0,733

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_AÇÃO_T2

0,810

0,080

0,783

0,739

Stroop Test_Dif_Ret - Tempo

0,790

0,100

0,783

0,957

TC_Dif_II - Tempo

0,788

0,028

0,783

0,900

TPAVV_Dif_Setaeinv

0,787

0,028

0,783

0,733

TC_Dif_I - Tempo

0,767

-0,012

0,826

0,433

Stroop Test_Dif_ Cor - Tempo

0,747

0,070

0,783

0,652

PERFIL ACID +CF_Dif_DÍGITOS_OD

0,746

0,083

0,957

0,000

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_AÇÃO_T1

0,706

0,230

0,783

0,609

TC_Dif_IV - Tempo

0,691

0,029

0,783

0,733

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_AÇÃO_T3

0,647

0,250

0,261

1,000

Stroop Test_Dif_Pal - Erros

0,593

0,250

0,261

0,913

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_T1

0,571

-0,056

0,696

0,036

Stroop Test_Dif_ Ret- Erros

0,563

0,500

0,696

0,043

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_OMISSÃO _T3

0,543

0,500

0,087

1,000

FONTE: Hospital das Clínicas ; NOTA: Pacientes do Ambulatório do Distúrbio do Aprendizado do Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo .

89

Resultados

Tabela 27- Tamanho de efeito f2 de Cohen.
ID

Grupo

57

1

52

1

89

1

94

1

56

1

85

1

92

1

51

1

99

1

88

1

79

1

54

1

53

1

97

1

100

1

95

1

93

1

98

1

82

1

90

1

96

1

80

1

55

1

Variável

t

g.l

Confiança

LI

LS

Área

2,75

Tamanho
do efeito
do teste
2,038

PERFIL ACID +CF_Antes_C F PERFIL ACID +CF_Depois_C F
PERFIL ACID +CF_Antes_C PERFIL ACID +CF_Depois_C
Snap Pais_Antes_D (1.78) - Snap
Pais_Depois_D (1.78)
TPAVV_Antes_Setadinv TPAVV_Depois_Setadinv
PERFIL ACID
+CF_Antes_DÍGITOS_OI PERFIL ACID
+CF_Depois_DÍGITOS_OI
Snap Professores_Antes_D (2.56)
- Snap Professores_Depois_D
(2.56)
Snap Pais_Antes_Comb. (1.67) Snap Pais_Depois_Comb. (1.67)
PERFIL ACID +CF_Antes_A PERFIL ACID +CF_Depois_A
TPAVV_Antes_Setaltv TPAVV_Depois_Setaltv
Snap Professores_Antes_Comb.
(2.00) - Snap
Professores_Depois_Comb. (2.00)

9,775

22

0,95

1,31

8,398

22

0,95

1,09

2,40

1,751

0,96

8,209

22

0,95

1,06

2,35

1,712

0,96

7,296

22

0,95

0,91

2,12

1,521

0,94

7,026

22

0,95

0,86

2,05

1,465

0,93

6,865

22

0,95

0,84

2,01

1,431

0,92

6,554

22

0,95

0,79

1,93

1,367

0,91

6,163

22

0,95

0,72

1,83

1,285

0,90

6,153

22

0,95

0,72

1,83

1,283

0,90

6,075

22

0,95

0,71

1,81

1,267

0,90

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Antes_T2 TAVIS 3R tarefa1/2/3_Depois_T2
PERFIL ACID
+CF_Antes_DÍGITOS_D - PERFIL
ACID +CF_Depois_DÍGITOS_D
PERFIL ACID +CF_Antes_I PERFIL ACID +CF_Depois_I
TPAVV_Antes_Setafv TPAVV_Depois_Setafv
TPAVV_Antes_Setaltinv TPAVV_Depois_Setaltinv
TPAVV_Antes_Setaev TPAVV_Depois_Setaev
TPAVV_Antes_Setadv TPAVV_Depois_Setadv
TPAVV_Antes_Setafinv TPAVV_Depois_Setafinv
TAVIS 3R tarefa1/2/3_Antes_T3 TAVIS 3R tarefa1/2/3_Depois_T3
Snap Pais_Antes_H (1.44) - Snap
Pais_Depois_H (1.44)
TPAVV_Antes_Setaeinv TPAVV_Depois_Setaeinv
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_OMISSÃO_T2
- TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_OMISSÃO_T2
PERFIL ACID
+CF_Antes_DÍGITOS_OD PERFIL ACID
+CF_Depois_DÍGITOS_OD

5,889

22

0,95

0,68

1,76

1,228

0,89

5,875

22

0,95

0,67

1,76

1,225

0,89

5,845

22

0,95

0,67

1,75

1,219

0,89

5,839

22

0,95

0,67

1,75

1,217

0,89

5,803

22

0,95

0,66

1,74

1,210

0,89

5,464

22

0,95

0,60

1,66

1,139

0,87

5,430

22

0,95

0,60

1,65

1,132

0,87

5,333

22

0,95

0,58

1,63

1,112

0,87

5,281

22

0,95

0,57

1,61

1,101

0,86

5,137

22

0,95

0,55

1,58

1,071

0,86

5,063

22

0,95

0,54

1,56

1,056

0,85

4,673

22

0,95

0,47

1,47

0,974

0,84

4,635

22

0,95

0,46

1,46

0,966

0,83
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68

1

91

1

62

1

77

1

81

1

86

1

78

1

59

1

75

1

72

1

60

1

3

0

58

1

74

1

70

1

61

1

87

1

7

0

63

1

19

0

66

1

2

0

5

0

24

0

64

1

34

0

69

1

TMT_Antes_TEMPO B TMT_Depois_TEMPO B
Snap Pais_Antes_ TOD (1.88) Snap Pais_Depois_ TOD (1.88)
TC_Antes_I - Omissão TC_Depois_I - Omissão
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_OMISSÃO_T1 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_OMISSÃO_T1
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_AÇÃO_T2 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_AÇÃO_T2
Snap Professores_Antes_H (1.78) Snap Professores_Depois_H (1.78)
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_AÇÃO_T1 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_AÇÃO_T1
TC_Antes_II - Tempo TC_Depois_II - Tempo
Stroop Test_Antes_Cor - Erro Stroop Test_Depois_Cor - Erro
Stroop Test_Antes_ Pal - Tempo Stroop Test_Depois_ Pal - Tempo
TC_Antes_III - Tempo TC_Depois_III - Tempo
PERFIL ACID +CF_Antes_I PERFIL ACID +CF_Depois_I
TC_Antes_I - Tempo TC_Depois_I - Tempo
Stroop Test_Antes_ Cor - Tempo Stroop Test_Depois_ Cor - Tempo
Stroop Test_Antes_Ret - Tempo Stroop Test_Depois_Ret - Tempo
TC_Antes_IV - Tempo TC_Depois_IV - Tempo
Snap Professores_Antes_TOD
(1.38) - Snap
Professores_Depois_TOD (1.38)
PERFIL ACID +CF_Antes_C F PERFIL ACID +CF_Depois_C F
TC_Antes_II - Omissão TC_Depois_II - Omissão
TMT_Antes_ERRO B TMT_Depois_ERRO B
TMT_Antes_TEMPO A TMT_Depois_TEMPO A
PERFIL ACID +CF_Antes_C PERFIL ACID +CF_Depois_C
PERFIL ACID
+CF_Antes_DÍGITOS_OD PERFIL ACID
+CF_Depois_DÍGITOS_OD
Stroop Test_Antes_ Cor - Tempo Stroop Test_Depois_ Cor - Tempo
TC_Antes_III - Omissão TC_Depois_III - Omissão
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_AÇÃO_T3 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_AÇÃO_T3
TMT_Antes_ERRO B TMT_Depois_ERRO B

4,602

22

0,95

0,46

1,45

0,960

0,83

4,526

22

0,95

0,44

1,43

0,944

0,83

4,406

22

0,95

0,42

1,40

0,919

0,82

4,325

22

0,95

0,41

1,38

0,902

0,82

4,185

22

0,95

0,38

1,35

0,873

0,81

4,114

22

0,95

0,37

1,33

0,858

0,80

4,112

22

0,95

0,37

1,33

0,857

0,80

4,087

22

0,95

0,37

1,32

0,852

0,80

3,990

22

0,95

0,35

1,30

0,832

0,80

3,693

22

0,95

0,30

1,23

0,770

0,78

3,636

22

0,95

0,29

1,22

0,758

0,78

3,903

29

0,95

0,31

1,11

0,713

0,76

3,163

22

0,95

0,20

1,11

0,660

0,75

3,140

22

0,95

0,20

1,10

0,655

0,74

3,131

22

0,95

0,20

1,10

0,653

0,74

3,112

22

0,95

0,19

1,09

0,649

0,74

2,703

22

0,95

0,12

1,00

0,564

0,71

3,084

29

0,95

0,17

0,94

0,563

0,71

2,647

22

0,95

0,11

0,99

0,552

0,71

3,003

29

0,95

0,16

0,93

0,548

0,71

2,589

22

0,95

0,10

0,97

0,540

0,71

2,911

29

0,95

0,14

0,91

0,532

0,70

2,693

29

0,95

0,11

0,87

0,492

0,69

2,595

29

0,95

0,09

0,85

0,474

0,68

2,119

22

0,95

0,01

0,87

0,442

0,67

2,408

29

0,95

0,06

0,81

0,440

0,67

2,083

22

0,95

0,00

0,86

0,434

0,67
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73

1

65

1

44

0

50

0

17

0

28

0

6

0

25

0

46

0

4

0

22

0

71

1

16

0

40

0

67

1

42

0

31

0

84

1

35

0

14

0

23

0

9

0

26

0

21

0

33

0

29

0

8

0

18

0

11

0

39

0

Stroop Test_Antes_Pal - Erros Stroop Test_Depois_Pal - Erros
TC_Antes_IV - Omissão TC_Depois_IV - Omissão
TPAVV_Antes_Setadinv TPAVV_Depois_Setadinv
TPAVV_Antes_Setaltinv TPAVV_Depois_Setaltinv
TMT_Antes_ERRO A TMT_Depois_ERRO A
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_AÇÃO_T1 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_AÇÃO_T1
PERFIL ACID
+CF_Antes_DÍGITOS_OI - PERFIL
ACID +CF_Depois_DÍGITOS_OI
Stroop Test_Antes_Cor - Erro Stroop Test_Depois_Cor - Erro
TPAVV_Antes_Setaeinv TPAVV_Depois_Setaeinv
PERFIL ACID
+CF_Antes_DÍGITOS_D - PERFIL
ACID +CF_Depois_DÍGITOS_D
Stroop Test_Antes_ Pal - Tempo Stroop Test_Depois_ Pal - Tempo
Stroop Test_Antes_ Ret- Erros Stroop Test_Depois_ Ret- Erros
TMT_Antes_TEMPO A TMT_Depois_TEMPO A
Snap Pais_Antes_H (1.44) - Snap
Pais_Depois_H (1.44)
TMT_Antes_ERRO A TMT_Depois_ERRO A
Snap Pais_Antes_Comb. (1.67) Snap Pais_Depois_Comb. (1.67)
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_AÇÃO_T2 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_AÇÃO_T2
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_AÇÃO_T3 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_AÇÃO_T3
Snap Professores_Antes_D (2.56)
- Snap Professores_Depois_D
(2.56)
TC_Antes_III - Omissão TC_Depois_III - Omissão
Stroop Test_Antes_Pal - Erros Stroop Test_Depois_Pal - Erros
TC_Antes_II - Tempo TC_Depois_II - Tempo
TAVIS 3R tarefa1/2/3_Antes_T1 TAVIS 3R tarefa1/2/3_Depois_T1
Stroop Test_Antes_ Ret- Erros Stroop Test_Depois_ Ret- Erros
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_OMISSÃO _T3 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_OMISSÃO_T3
TAVIS 3R tarefa1/2/3_Antes_T2 TAVIS 3R tarefa1/2/3_Depois_T2
TC_Antes_I - Tempo TC_Depois_I - Tempo
TMT_Antes_TEMPO B TMT_Depois_TEMPO B
TC_Antes_IV - Tempo TC_Depois_IV - Tempo
Snap Pais_Antes_D (1.78) - Snap

2,048

22

0,95

0,00

0,85

0,427

0,67

1,976

22

0,95

-0,02

0,83

0,412

0,66

2,213

29

0,95

0,03

0,77

0,404

0,66

2,144

29

0,95

0,02

0,76

0,391

0,65

2,112

29

0,95

0,01

0,75

0,386

0,65

1,989

29

0,95

-0,01

0,73

0,363

0,64

1,975

29

0,95

-0,01

0,73

0,361

0,64

1,795

29

0,95

-0,04

0,69

0,328

0,63

1,655

29

0,95

-0,07

0,67

0,302

0,62

1,610

29

0,95

-0,07

0,66

0,294

0,62

1,606

29

0,95

-0,08

0,66

0,293

0,62

1,367

22

0,95

-0,14

0,70

0,285

0,61

1,548

29

0,95

-0,08

0,65

0,283

0,61

1,492

29

0,95

-0,09

0,63

0,272

0,61

1,283

22

0,95

-0,15

0,68

0,267

0,61

1,394

29

0,95

-0,11

0,62

0,254

0,60

1,330

29

0,95

-0,12

0,60

0,243

0,60

1,141

22

0,95

-0,18

0,65

0,238

0,59

1,191

29

0,95

-0,15

0,58

0,218

0,59

1,140

29

0,95

-0,16

0,57

0,208

0,58

1,140

29

0,95

-0,16

0,57

0,208

0,58

1,088

29

0,95

-0,16

0,56

0,199

0,58

1,008

29

0,95

-0,18

0,54

0,184

0,57

1,000

29

0,95

-0,18

0,54

0,183

0,57

1,000

29

0,95

-0,18

0,54

0,183

0,57

0,927

29

0,95

-0,19

0,53

0,169

0,57

0,915

29

0,95

-0,19

0,53

0,167

0,57

0,901

29

0,95

-0,20

0,52

0,164

0,57

0,893

29

0,95

-0,20

0,52

0,163

0,56

0,880

29

0,95

-0,20

0,52

0,161

0,56
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Pais_Depois_D (1.78)
13

0

43

0

32

0

30

0

1

0

45

0

27

0

41

0

47

0

76

1

48

0

37

0

12

0

49

0

20

0

36

0

15

0

38

0

10

0

83

1

TC_Antes_II - Omissão TC_Depois_II - Omissão
TPAVV_Antes_Setadv TPAVV_Depois_Setadv
TAVIS 3R tarefa1/2/3_Antes_T3 TAVIS 3R tarefa1/2/3_Depois_T3
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_OMISSÃO_T2 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_OMISSÃO_T2
PERFIL ACID +CF_Antes_A PERFIL ACID +CF_Depois_A
TPAVV_Antes_Setaev TPAVV_Depois_Setaev
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_OMISSÃO_T1 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_OMISSÃO_T1
Snap Pais_Antes_ TOD (1.88) Snap Pais_Depois_ TOD (1.88)
TPAVV_Antes_Setafv TPAVV_Depois_Setafv
TAVIS 3R tarefa1/2/3_Antes_T1 TAVIS 3R tarefa1/2/3_Depois_T1
TPAVV_Antes_Setafinv TPAVV_Depois_Setafinv
Snap Professores_Antes_TOD
(1.38) - Snap
Professores_Depois_TOD (1.38)
TC_Antes_I - Omissão TC_Depois_I - Omissão
TPAVV_Antes_Setaltv TPAVV_Depois_Setaltv
Stroop Test_Antes_Ret - Tempo Stroop Test_Depois_Ret - Tempo
Snap Professores_Antes_H (1.78)
- Snap Professores_Depois_H
(1.78)
TC_Antes_IV - Omissão TC_Depois_IV - Omissão
Snap Professores_Antes_Comb.
(2.00) - Snap
Professores_Depois_Comb. (2.00)
TC_Antes_III - Tempo TC_Depois_III - Tempo
TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Antes_OMISSÃO _T3 TAVIS 3R
tarefa1/2/3_Depois_OMISSÃO_T3

0,865

29

0,95

-0,20

0,52

0,158

0,56

0,839

29

0,95

-0,21

0,51

0,153

0,56

0,792

29

0,95

-0,22

0,50

0,145

0,56

0,724

29

0,95

-0,23

0,49

0,132

0,55

0,680

29

0,95

-0,24

0,48

0,124

0,55

0,679

29

0,95

-0,24

0,48

0,124

0,55

0,626

29

0,95

-0,25

0,47

0,114

0,55

0,571

29

0,95

-0,26

0,46

0,104

0,54

0,467

29

0,95

-0,27

0,44

0,085

0,53

0,398

22

0,95

-0,33

0,49

0,083

0,53

0,417

29

0,95

-0,28

0,43

0,076

0,53

0,367

29

0,95

-0,29

0,42

0,067

0,53

0,328

29

0,95

-0,30

0,42

0,060

0,52

0,275

29

0,95

-0,31

0,41

0,050

0,52

0,247

29

0,95

-0,31

0,40

0,045

0,52

0,228

29

0,95

-0,32

0,40

0,042

0,52

0,166

29

0,95

-0,33

0,39

0,030

0,51

0,070

29

0,95

-0,35

0,37

0,013

0,51

0,064

29

0,95

-0,35

0,37

0,012

0,50

0,000

22

0,95

0,00

0,00

0,000

0,50

GRUPO 1= TDAH; GRUPO 0= CONTROLE; ID= identificação do teste; t= estatística t de Student; g.l= graus
liberdade; LI= limite inferior ; LS= limite superior
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Tabela 28 - Curva ROC. Testes mais significantes, em ordem decrescente
de importância.
Variável

Área

Cutoff

Sensibilidade

Especificidade

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_T3

0,955

0,084

0,913

0,957

PERFIL ACID +CF_Dif_C F

0,938

-0,184

0,913

0,967

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_T2

0,915

0,068

0,913

0,957

PERFIL ACID +CF_Dif_A

0,899

-0,087

0,826

0,867

PERFIL ACID +CF_Dif_DÍGITOS_D

0,885

-0,177

0,826

1,000

Stroop Test_Dif_Cor - Erro

0,882

0,710

0,739

0,957

Stroop Test_Dif_ Pal - Tempo

0,872

0,130

0,739

0,870

PERFIL ACID +CF_Dif_DÍGITOS_OI

0,870

-0,083

0,870

0,800

PERFIL ACID +CF_Dif_C

0,865

-0,160

0,826

0,767

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_OMISSÃO_T1

0,844

0,180

0,826

0,870

TMT_Dif_TEMPO B

0,843

0,092

0,826

0,800

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_OMISSÃO_T2

0,826

0,013

0,783

0,739

TMT_Dif_TEMPO A

0,818

0,043

0,783

0,800

PERFIL ACID +CF_Dif_I

0,817

-0,127

0,783

0,667

TAVIS 3R tarefa1/2/3_Dif_AÇÃO_T2

0,810

0,080

0,783

0,739

FONTE: Hospital das Clínicas ; NOTA: Pacientes do Ambulatório do Distúrbio do Aprendizado do Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo .
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6 DISCUSSÃO

Discussão

O TDAH tem sido extensivamente pesquisado, todavia muitas vezes
ainda existem dificuldades em relação às avaliações normalmente utilizadas,
tanto para o diagnóstico como para o controle de tratamento destes
pacientes.
Acreditamos que a abordagem diagnóstica, baseada somente e
principalmente na história clínica, implica em certo grau de subjetividade,
que pode sofrer um viés, pelas interpretações dos sintomas das crianças,
pelos pais e professores, diante de ideias pré-concebidas comprometendo o
diagnóstico.
Diante disto e com a ideia de se obter dados objetivos, que possam
estar associados ao diagnóstico mais precoce e um tratamento adequado,
ocorrerão menos prejuízos e melhor evolução das crianças com TDAH,
decidimos efetuar este estudo que analisa a avaliação neuropsicológica das
funções executivas e da atenção antes e depois do uso do metilfenidato em
crianças com TDAH
Comparamos o desempenho de meninos de 9 a 12 anos de idade
com e sem TDAH, subtipo combinado, analisando a

atenção e funções

executivas, por meio de testes neuropsicológicos, realizados inicialmente em
pacientes com TDAH, nunca medicados previamente e em controles, sem
TDAH, pareados em relação à idade e sexo.
Após três meses de tratamento com metilfenidato as crianças com
TDAH foram reavaliadas com os mesmos testes, assim como aquelas do
grupo controle. No período de tempo entre as análises, não foram efetuadas
outras intervenções além da medicação.
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Foram avaliadas a atenção, em suas três modalidades (seletiva,
alternada e sustentada) e as seguintes funções executivas: memória
operacional, controle inibitório/impulsividade, flexibilidade mental e tempo de
reação.
Na fase inicial deste estudo, quando da elaboração de quais testes
neuropsicológicos

seriam

aplicados,

fundamentamo-nos

de

que

determinados testes foram aplicados para se avaliar prioritariamente
determinada

função.

Entretanto,

ressaltamos

que

além

de

testes

neuropsicológicos serem desenvolvidos a partir de um padrão que envolva
uma determinada função, frequentemente o mesmo teste avaliou mais de
uma função executiva.
Os testes neuropsicológicos utilizados foram: Escala de inteligência
Wechsler para crianças (subtestes do perfil ACID+CF) 110 , Teste Psicofísico
para Atenção Visual Voluntária

140

, teste de cancelamento

141

, teste das

trilhas 142, teste de Stroop 143 e TAVIS 3R 144.
Os dois grupos ainda foram avaliados inicialmente e após três
meses com a utilização do questionário SNAP-IV 135, que abordou sintomas
de desatenção, hiperatividade e impulsividade (Anexo N).
Nos pacientes com TDAH, os resultados analisados mostraram
alterações significantes em vários dos testes efetuados antes e após
medicamento e entre a análise da reavaliação do grupo controle. Isto sugere
alterações e resposta ao tratamento medicamentoso em relação à
capacidade atencional, memória operacional, tempo de execução e reação,
erros por ação e omissão e controle inibitório/impulsividade.
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Pesquisadores afirmam que o emprego da avaliação neuropsicológica
pode ser útil como auxiliar no diagnóstico do TDAH e na monitorização da
resposta ao tratamento medicamentoso, ao analisar a atenção e as
diferentes funções executivas, sobretudo as relacionadas ao controle
87

inibitório, memória operacional, tempo de reação e flexibilidade mental.
Prosseguindo

com

nossa

discussão,

iremos

explanar,

separadamente, as alterações encontradas em relação à atenção e às
funções executivas estudadas conforme os vários testes aplicados.
Primeiramente abordaremos sobre a atenção de acordo com o que já
descrevemos na revisão de literatura.

6.1.

Atenção

A atenção está alterada em várias pesquisas e a julgamos o mais
importante pré-requisito para o reconhecimento de outras funções
cognitivas. 41
Vários pesquisadores destacam a extrema relevância de que para sua
avaliação seja necessário o entendimento que a atenção não seja
compreendida como uma capacidade unitária e sim como um conjunto de
processos relativamente distintos, ou um fenômeno que emerge das
interações entre os sistemas cerebrais com bases neuronais especificas.
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De modo global, a atenção, demonstrou-se distintamente alterada nas
avaliações dos pacientes com TDAH e do grupo controle.
A seguir iremos abordar de modo separado os três tipos de atenção.

6.1.1. Atenção Seletiva

Segundo Lezak (1995) 28 a atenção seletiva é a capacidade do sujeito
em procurar e localizar o alvo, enquanto inibe a atenção para outros
estímulos distratores. A atenção seletiva pode ser diferenciada em dois
momentos: um pré-atencional que acessa o componente inicial da
percepção e o processamento focal que segue um processo serial,
envolvendo uma análise mais detalhada do estímulo. Atenção focada ou
seletiva é a capacidade do indivíduo procurar e localizar o alvo, inibindo
simultaneamente, a consciência para outros estímulos distratores.
Está relacionada principalmente com os circuitos neuronais de áreas
pré-frontais, cíngulo anterior e áreas motoras. É o sistema de atenção que
está relacionado ao reconhecimento e seleção do alvo, independentemente
da localização espacial.47 Os testes utilizados para avaliação da atenção
seletiva foram: teste da trilhas parte A, cartão retângulo e cartão palavras do
teste de Stroop, a tarefa 1 do TAVIS 3R e o teste de cancelamento.
Em relação ao teste das trilhas parte A, na primeira avaliação dos
grupos, o grupo controle apresentou menor tempo de execução e
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consequentemente melhor atenção seletiva do que os pacientes com TDAH.
O interessante é que o número de erros, na parte A, não foi significante o
que podemos inferir que o grupo de pacientes com TDAH utilizou mais
tempo, compensando suas dificuldades e cometendo menos erros.
Na reavaliação do grupo com TDAH, os pacientes apesar de terem
melhorado o tempo de execução e não cometerem erros, ainda não foram
melhores que os controles.

A análise dos resultados da reavaliação do

grupo controle que apresentou melhores resultados em erros, sugere que o
melhor rendimento em erros na parte A do teste das trilhas, após a
terapêutica , deve estar associada a efeito aprendizado.
Assim sendo, podemos concluir que os resultados de nossos
pacientes, no tocante à avaliação da atenção seletiva, por meio do tempo de
execução do teste das trilhas parte A, os diferencia do grupo controle, e é
apto para seguimento de tratamento medicamentoso.
Na primeira avaliação dos grupos, no cartão retângulo do teste de
Stroop, o grupo controle apresentou menor tempo de execução do que os
pacientes com TDAH. A diferença em relação ao número de erros não foi
significante, o que sugere que o grupo de pacientes com TDAH precisou de
mais tempo suprindo suas dificuldades e cometendo menos erros.
Na reavaliação do grupo de pacientes com TDAH houve diferença
estatística no item tempo. Já na reavaliação do grupo controle não se
observou diferença estatística, sugerindo que a melhora em relação ao
tempo de execução do cartão retângulo, após tratamento dos pacientes com
TDAH não poder ser associada a efeito aprendizado e reafirmando a eficácia
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da medicação.
O teste de Stroop em relação ao cartão retângulo é um teste que
diferenciou os pacientes do grupo controle na primeira fase da pesquisa e se
mostrou eficaz para controle de tratamento em nossa pesquisa.
Na avaliação dos grupos, no teste de Stroop, cartão palavras, não
ocorreu nível de significância nem no item tempo como no item erro, o que
podemos inferir que este teste não seria apto nem para diferenciar os
pacientes dos controles, nem para terapia medicamentosa.
Outro teste para medir a atenção seletiva foi a tarefa 1 do TAVIS 3R
que requer ao paciente resposta a estímulos específicos. Este tipo de
atenção refere-se à habilidade de focalizar estímulos relevantes, na
presença

de

outros

distratores,

e

selecionar

a

informação

para

processamento consciente.
O déficit na atenção seletiva, foi demonstrado na primeira avaliação
entre os grupos com diferença estatística significante em erros por omissão
e ação que corresponde à desatenção e à impulsividade, respectivamente.
O grupo TDAH apresentou dificuldade em manter o foco no estímulo
relevante diante de outros estímulos distratores. Na reavaliação após três
meses dos pacientes com TDAH (tratado) a melhora ficou comprovada pela
diminuição dos erros tanto por ação como por omissão. A reavaliação do
grupo controle não apontou nível de significância e com isso pôde-se inferir
que não houve efeito aprendizado. Na reavaliação entre os grupos também
não foi identificado diferença estatística.
Estes resultados são consistentes com outros relatos da literatura.
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Desse modo, podemos considerar que a medicação foi eficaz na melhora
dos pacientes com TDAH após a introdução da medicação e que erros por
ação e omissão da tarefa 1 do TAVIS 3R são eficazes para controle de
tratamento.

6.1.2. Atenção Sustentada

A atenção sustentada pode ser definida como um estado de prontidão
para detectar e responder a alterações específicas a partir de estímulos
distratores, por período prolongado de tempo.

80

A atenção sustentada foi mensurada por meio do tempo de execução,
tempo de reação e erros por omissão realizando-se observação do
decréscimo e/ou acréscimo no desempenho durante o período de tempo do
teste e relacionando-a à rede anátomo-funcional pré-frontal do hemisfério
direito.
Um dos testes utilizados para avaliar a atenção sustentada foi o
subteste código do WISC-III. Na comparação da primeira avaliação do grupo
de pacientes com TDAH e grupo controle, o resultado apresentou-se
significante, diferenciando o grupo de crianças com TDAH do grupo controle
e estando de acordo com outros estudos realizados 82, 110, 146, 147
Outras pesquisas apresentaram resultados contrários aos nossos
resultados

148-150

.

É possível que esta variabilidade de resultados esteja
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associado a falta de homogeneidade das pesquisas, relacionadas

à

diferenças de metodologia, casuística, faixa etária, gênero e inclusão de
crianças com comorbidades.
Na reavaliação, após três meses de terapia medicamentosa, os
pacientes apresentaram uma melhora significante dos resultados. Todavia
ao se reavaliar os indivíduos do grupo controle, também foram observados
melhores resultados, não havendo diferença significante entre os progressos
observados nos dois grupos. Interpretamos estes melhores resultados como
sendo atribuídos ao efeito do aprendizado e não ao efeito da medicação.
Deste modo, acreditamos que o subteste código WISC-III foi um bom
teste para diferenciar as crianças com TDAH dos controles, na primeira fase
da pesquisa. Todavia não se mostrou eficaz, nesta pesquisa, como teste de
seguimento de pacientes com TDAH para avaliar efeito do tratamento, como
foi observado por Tsai et al.( 2013), em crianças de nove a 12 anos de
idade. 147
Outro teste utilizado na aferição da atenção sustentada foi a tarefa 3
do TAVIS 3R que exige uma resposta comportamental consistente durante a
atividade e envolve a capacidade em manter a atenção ao longo do teste.
O déficit da atenção sustentada, pode ser confirmada diante das
análises dos dois grupos, na avaliação e após três meses para o tempo de
reação. Os resultados demonstraram na reavaliação, melhora apenas nos
pacientes, portanto não havendo interferência de aprendizado do teste e
estando de acordo com outros relatos da literatura. 83
Desse modo, podemos considerar que a medicação foi eficaz na
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melhora dos pacientes com TDAH após a introdução da medicação e o
tempo de reação da tarefa 3 do TAVIS 3R demonstrou-se eficiente para
controle de tratamento.

6.1.3. Atenção Alternada

A atenção alternada refere-se à habilidade para responder a mais de
um estímulo de uma só vez, ou a múltiplos elementos de uma única vez,
como um processo mental mais complexo, e que fica sensível às alterações
ambientais e individuais, diminuindo a capacidade do sujeito.

28, 151

Os testes utilizados na avaliação da atenção alternada foram o teste
das trilhas parte B e a tarefa 2 do TAVIS 3R .
A avaliação do teste das trilhas parte B também pode ser utilizada
para análise da flexibilidade mental, embora o teste classicamente utilizado
em neuropsicologia para tal é o Teste Wisconsin de Classificação de Cartas.
Em relação aos resultados obtidos no teste das trilhas parte B,
observamos que na primeira avaliação dos grupos, os indivíduos do controle
apresentaram menor tempo de execução e menos erros do que os pacientes
com TDAH. Este resultado está de acordo com o que é observado na vida
diária dos pacientes com TDAH, que apresentam maior dificuldade para
executar várias atividades ao mesmo tempo. 88
Após três meses de terapia medicamentosa o grupo de pacientes
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com TDAH apresentou diferença estatística significante em relação ao
tempo para a realização do teste trilhas parte B. Este resultado sugere
inicialmente uma melhora no controle da atenção alternada e da flexibilidade
cognitiva após o tratamento dos pacientes com o estimulante. Todavia, a
análise dos resultados da reavaliação do grupo controle que também
apresentou melhores resultados, sugere que o melhor rendimento neste
teste, observado nos pacientes, após a terapêutica , deve estar associada a
efeito aprendizado.
A partir destas análises podemos concluir que o teste das trilhas parte
B demonstrou que a avaliação da atenção alternada e flexibilidade mental,
por meio do tempo de execução é apto para seguimento de tratamento
medicamentoso, mas não pelo número de erros.
Outro teste utilizado para avaliar a atenção alternada foi a tarefa 2 do
TAVIS 3R. Ela

avalia a capacidade de mudar o foco de atenção entre

tarefas com demandas cognitivas diferentes determinando assim, a qual
informação se presta mais atenção num dado momento, ou seja, alternância
de conceitos 151
Os pacientes com TDAH apresentaram na primeira avaliação, piores
resultados em relação ao grupo controle no tempo de reação e em erros por
omissão na tarefa 2 do TAVIS 3R.
Na reavaliação após três meses dos pacientes com TDAH (tratado) a
melhora ficou comprovada na atenção alternada, pela diminuição no tempo
de reação e nos erros tanto por ação quanto por omissão A reavaliação do
grupo controle não apontou nível de significância e com isso pode-se inferir

105

Discussão

que não houve efeito aprendizado e na reavaliação entre os grupos, também
não foi identificado diferença estatística.
Diante do exposto, podemos inferir que a medicação foi eficaz
melhorando a atenção alternada dos pacientes com TDAH. Na prática diária
do paciente com TDAH isto pode se refletir por exemplo em melhor
rendimento acadêmico quando conseguem em sala de aula copiar o que
está no quadro e ao mesmo tempo ouvir e compreender o que o professor
está explicando.
Estes resultados são consistentes com outros relatos da literatura. 46
Desse modo, podemos considerar que a medicação foi eficaz na melhora
dos pacientes com TDAH após a introdução da medicação e que a tarefa 2
do TAVIS 3R se mostrou eficaz para avaliação e controle de tratamento.

6.2.

Avaliação das Funções Executivas

Acredita-se que, além das dificuldades associadas ao déficit
atencional isoladamente, os prejuízos relacionados às disfunções executivas
são enormes em crianças.
A capacidade adequada para a realização das funções executivas é
fundamental para qualquer indivíduo e, principalmente, para as pessoas com
TDAH.
Vários autores têm destacado que as funções executivas podem ser
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subdivididas em três atividades principais

152,153

. memória operacional,

capacidade inibitória (incluindo autocontrole motor e cognitivo e ainda
atenção seletiva) e flexibilidade cognitiva. Particularmente no TDAH,
destaca-se a importância do potencial de prontidão, para a realização de
tarefas corretas, e acrescenta-o como um quarto item a ser agregado aos
de maior correlação com o sucesso ou não da evolução desses pacientes.
121

Desse modo, apresentam-se a seguir as disfunções observadas nos
pacientes, correlacionando-as com os resultados dos diferentes testes
utilizados, e também a influência da modulação catecolaminérgica após a
terapêutica com estimulante.

6.2.1. Memória Operacional

A memória operacional é um dos pontos centrais das funções
executivas e frequentemente está alterada em pacientes com TDAH 108. Ela
corresponde à manutenção e manipulação de uma informação na mente, por
um curto período de tempo, permitindo uma melhor compreensão de textos,
problemas e elaboração do discurso.94
A memória operacional pode ser dividida em verbal e não verbal
(visuoespacial). A primeira tem sido classicamente avaliada pela repetição
de dígitos na ordem inversa.
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A memória operacional está muito associada à atenção seletiva, já
que em ambas o indivíduo deve manter na mente

por algum tempo

determinada informação ou conteúdo. Essas duas funções estão muito
associadas a conexões dos lobos pré-frontal parietal

154, 155,156

, os indivíduos

com TDAH demonstraram melhores resultados na capacidade da atenção
seletiva após melhora da memória operacional.
Neste estudo avaliou-se a memória operacional verbal, pelos
subtestes do WISC III, dígitos na ordem indireta e aritmética.
Foram encontradas diferenças significantes entre os dois grupos
analisados na primeira avaliação em ambos os testes, de acordo com vários
outros estudos 83, 94,157.
A reavaliação da memória operacional verbal, após três meses em
ambos os grupos, utilizando-se os mesmos testes, demonstrou melhora
significante nos pacientes com TDAH após a introdução do estimulante, sem
outros tratamentos e/ou orientações não farmacológicas 82, 83, 114, 145, 146, 147
Esses resultados estão de acordo com os conhecimentos a respeito
das

alterações

catecolaminérgicas

no

TDAH

e

dos

mecanismos

farmacológicos do metilfenidato, determinando aumento de dopamina e
noradrenalina nas sinapses e consequente melhora da memória operacional
158, 159, 169

Os resultados da reavaliação do grupo controle, que não mostraram
melhora significante corroboram a interpretação do efeito da terapêutica
medicamentosa nos parâmetros analisados, descartando a possibilidade de
que os melhores resultados no grupo de pacientes com TDAH, após três
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meses de tratamento, pudessem estar associados à familiaridade com os
testes utilizados e não à melhora cognitiva (“efeito aprendizado”).
A melhora da memória operacional é fundamental nos pacientes com
TDAH, sendo amplamente reconhecida a associação de prejuízo na
memória operacional e menor rendimento acadêmico em matemática e
leitura 161, 162
A melhora observada na memória operacional nos pacientes
corrobora a pesquisa de Wong & Stevens (2012) 163 que observaram
melhora da memória operacional com estimulante em paralelo a uma
melhora nas conexões de áreas reconhecidas como alteradas em pessoas
com TDAH, como o cíngulo anterior, córtex pré-frontal dorsolateral, córtex
pré-frontal ventro-lateral e pré-cuneus, pela utilização de ressonância
magnética funcional.
Outras pesquisas não identificaram alterações em testes de memória
operacional pela avaliação do digit span na ordem inversa 164, 165. Acreditase que os pacientes apresentaram alterações significativas por estarem em
uma faixa de idade menor que a dos estudos citados e que o
desenvolvimento cerebral pode implicar melhor autocontrole em situações
de testes, determinando resultados mais satisfatórios.
Esses resultados sugerem que os subtestes dígitos ordem inversa e
aritmética do WISC-III podem ser ferramentas capazes de oferecer subsídios
para o diagnóstico e controle de tratamento de crianças com TDAH.
Destaca-se que ambos os testes mostraram-se muito eficientes, ao se
analisar os resultados pela curva ROC e tamanho de efeito, que foram 0.899
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e 1.285, respectivamente, para o subteste aritmética, e 0.870 e 1.485 para
dígitos ordem inversa.
A correlação entre memória operacional, citada anteriormente,

166

pode ser evidenciada também pelas alterações observadas nos testes das
trilhas partes A e B, que apresentaram resultados na curva ROC e tamanho
de efeito de 0.818 e 0,540 e 0.843 e 0,960 na análise do tempo de execução
das partes A e B, respectivamente.

6.2.2. Capacidade Inibitória

A capacidade de um adequado controle inibitório de determinado
comportamento, pensamento ou mesmo das emoções comumente está
alterada em pessoas com TDAH, o que é um dos principais responsáveis
pelo insucesso desses pacientes.
A incapacidade de inibir uma resposta mais impulsiva prejudica a
oportunidade de se utilizar do tempo, como oportunidade de se escolher
uma melhor resposta para cada situação.

O indivíduo, não podendo

controlar seus impulsos, estará muito mais predisposto a erros, acidentes,
abusos de drogas, crimes, etc.
Destaca-se que o déficit no controle inibitório frequentemente está
associado à menor capacidade da atenção seletiva e sustentada, o que
impede o controle adequado dos fatores distratores.
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Vários testes podem ser utilizados para análise da capacidade
inibitória de pacientes com TDAH, como o Stop signal ( Verbruggen &
Logan, 2008 )167 , go/no-go (Jones et al, 2003) 168, dia-noite (Diamond et al,
2002)169, Teste de Stroop (Spreen O, Strauss, 1997) 170 e TAVIS

3R

144

,

etc.
Neste estudo, a avaliação da capacidade inibitória foi realizada com o
teste de Stroop, versão Vitoria, ao se estimar o número de erros em cada
cartão e o teste de atenção visual TAVIS-3R, no item erros por ação.
O teste de Stroop demonstrou maior dificuldade no desempenho dos
pacientes com TDAH no cartão cor, que consiste no cartão interferência,
observando-se maior número de erros na primeira avaliação em relação aos
indivíduos do grupo controle, com significância estatística.
A avaliação dos dois grupos, após três meses, demonstrou melhora
significante nos pacientes após tratamento com metilfenidato, evidenciando
claramente a melhora da capacidade inibitória com o uso do estimulante. A
ausência de um resultado semelhante no grupo controle descarta a
possibilidade de ter ocorrido efeito aprendizado.
A avaliação dos erros por ação no teste computadorizado TAVIS 3R
também permitiu observar pior resultado, com significância estatística, nos
pacientes com TDAH na primeira avaliação (sem medicação) em relação
aos indivíduos do grupo controle, na tarefa 3.
A melhora dos resultados nesses testes nos pacientes com TDAH,
sem ocorrer o mesmo no grupo controle, reforça a conclusão a respeito do
efeito do estimulante, observado em relação ao teste de Stroop, e na tarefa
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3 do TAVIS 3R (erros por ação) não houve efeito aprendizado.
A análise dos resultados pela área da curva ROC e tamanho de efeito
demonstrou valores de 0.882 e 0.832 para o teste de Stroop cartão cor e de
0.647 e 0.232 para a tarefa 3 do TAVIS 3R, sugerindo ótima qualidade do
teste de Stroop para avaliar a capacidade inibitória e efeito do tratamento
medicamentoso nos pacientes. Todavia, os valores observados em relação
ao TAVIS 3R para erros por ação não se mostraram significantes nesse
aspecto.
Esses resultados estão de acordo com vários outros estudos 117, 171
Outras pesquisas mostram que a melhora da capacidade inibitória
está associada ao efeito do estimulante nas áreas pré-frontal (principalmente
giro frontal inferior),

área motora suplementar, lobo parietal, córtex do

cíngulo anterior, núcleo subtalâmico, cerebelo e suas conexões.

113, 172, 173

A ausência de alterações em alguns estudos em adultos com TDAH
no teste de Stroop foi relatada por Willcutt et al, 2005; Doyle, 2006)

174, 175

e

acredita-se que esse fato esteja associado à contínua, embora atrasada,
maturação cerebral que permite melhor controle das vias inibitórias no final
da adolescência e vida adulta (Luna, 2009) 176.
A melhora da capacidade inibitória com o metilfenidato nos pacientes
pode ser correlacionada aos resultados observados na avaliação do SNAPIV, reforçando-se o papel da dificuldade na inibição dos impulsos no dia a
dia dos pacientes com TDAH.
Alguns autores apresentam divergências a respeito da capacidade de
o Teste de Stroop avaliar a capacidade inibitória, baseados no fato de que o
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tempo de resposta poderia interferir nessa avaliação.
de acordo com Sorensen et al (2013)

177, 178, 179

Acredita-se,

117

, que um maior tempo para a

realização dos testes não é suficiente para a diminuição no número de erros
nos pacientes com TDAH, e isso pode ser observado na Tabela 22, que não
aponta maior tempo para realização dessa tarefa nos pacientes, que tiveram
menos erros após a introdução da medicação.
Além disso, duas meta-análises (Homack e Riccio, 2004; Van Mourik
et al, 2005)180,

181

que avaliaram as respostas corretas em um limite

específico de tempo, também demonstraram dificuldade com a inibição da
resposta prepotente no teste de Stroop.
Desse modo, acredita-se que a análise do número de erros no teste
de Stroop e na tarefa 3 do TAVIS 3R é válida para se detectar a
impulsividade de crianças com TDAH e também como instrumento para
avaliação da terapêutica. Salienta-se que, embora útil para um melhor
diagnóstico, plano terapêutico e seguimento do paciente com TDAH, a
ausência de alteração de capacidade inibitória ou de memória operacional
em testes neuropsicológicos não invalida esse diagnóstico.
Do ponto de vista prático, essa melhora na capacidade inibitória nos
pacientes pode ser correlacionada com os resultados do SNAP-IV e também
a várias situações, em geral, no dia a dia dos pacientes com TDAH, que
passam a esperar sua vez para falar, para jogar o vídeo game com o amigo
e até mesmo conseguem esperar sua vez na fila da cantina da escola para
comprar seu lanche. Essas novas atitudes, observadas no âmbito escolar,
domiciliar e/ou social, propiciam ao paciente com TDAH uma nova
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perspectiva no estabelecimento de prioridades, seja no cumprimento de
prazos ou na conclusão de tarefas. Também estão de acordo com estudo de
Lichtenstein et al, 2012

182

que demonstraram diminuição significativa de

crimes em adultos com TDAH na vigência de tratamento.
Destaca-se a impossibilidade de que as diferentes funções executivas
possam atuar isoladamente no dia a dia e mesmo na maioria dos testes
neuropsicológicos utilizados. Uma adequada memória operacional é
fundamental para ocorrer o controle inibitório. Por exemplo, é necessário que
durante um teste o indivíduo mantenha a ideia do que deve ser inibido e do
que é relevante.
Ao mesmo tempo o controle inibitório também favorece a atuação da
memória operacional, permitindo que ora se mantenha o foco no estímulo
principal, ou, outras vezes, inibindo um fator

distrator e permitindo a

interação da ideia principal com outros itens relacionados, acarretando
melhores resultados nas diferentes atividades do indivíduo.
Essas observações permitem também entender a presença de vários
tipos de disfunções executivas nos mesmos

pacientes, embora em

intensidades diferentes, detectadas neste estudo e também em vários
outros.183, 184
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6.2.3. Tempo de Reação

Tempo de reação é um termo que em psicofísica se refere ao tempo
decorrido entre determinado estímulo e uma resposta correta.
Neste estudo, o tempo de reação foi avaliado por meio do teste
computadorizado TPAVV e também pelo TAVIS 3R. O tempo entre o
aparecimento do estímulo-alvo e a resposta motora adequada do sujeito é o
tempo de reação, ou seja, é a medida comportamental com que o sujeito
pode demonstrar sua capacidade de processar corretamente a informação.
A atenção também está vinculada ao processamento de seleção da
informação necessária e manutenção para o controle mental e o motor,
assim como a memória operacional, que possibilita manter na mente a
informação necessária para a resposta e também a capacidade inibitória, no
sentido de impedir um ato mais impulsivo que implique uma opção
errônea.185 Poder-se-ia correlacionar o tempo de reação, de acordo com
essas definições, a um potencial de prontidão para um aprendizado
específico.186
Nos

testes

computadorizados

utilizados

nesta

pesquisa,

é

importante ficar claro que a velocidade de processamento global representa
a velocidade média de respostas corretas para o teste inteiro, e um tempo
lento de responder sugere que o indivíduo poderia não estar prestando muita
atenção à tarefa, ou não mantendo o objetivo em mente ou ainda não
conseguindo inibir fatores distratores. Ressalta-se que, como foram
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estudadas nestes testes apenas as respostas precisas, o aumento do tempo
de reação não pode ser explicado somente por um déficit de inibição. Esses
tipos de testes incluem a análise do processamento de informação,
mecanismo de armazenamento, seleção, sustentação e emissão de
resposta.121
Na primeira fase deste estudo, observa-se que os pacientes com
TDAH apresentaram, em todas as tarefas do teste TPAVV, um tempo de
reação com significância estatística maior que a do grupo controle. O mesmo
pode se observar em relação ao tempo das tarefas 2 e 3 do TAVIS 3R.
Kofler et al (2013)187, em revisão meta-analítica, avaliando 319
estudos científicos, também observaram maior tempo de reação em
pacientes com TDAH em relação aos controles, com um tamanho de efeito
significante.
Desse modo os resultados desta pesquisa e os da literatura destacam
as dificuldades dos pacientes com TDAH em relação ao tempo para um
resultado satisfatório concernente a outras pessoas sem esse distúrbio e
reforçam a necessidade de que os pacientes tenham mais tempo para a
realização das atividades em geral, mas, principalmente, nas avaliações
acadêmicas e exames de seleção, como os concursos vestibulares, para
que possam competir em termos de igualdade com os demais concorrentes.
Na reavaliação, o grupo com TDAH, após três meses do início da
terapêutica medicamentosa, apresentou melhores resultados (significantes)
em quase todas as tarefas do TPAVV (exceção: seta à direita inválida), ou
seja, necessitou de menor tempo para a realização correta das tarefas.

116

Discussão

Na segunda avaliação do grupo controle, após três meses, houve
diferença estatística significante em duas das oito tarefas analisadas, as
quais também apresentaram melhora e caracterizando nestas um efeito
aprendizado. Na reavaliação dos dois grupos a única diferença estatística
significante foi na tarefa de condição inválida (seta à direita), sendo que o
grupo de pacientes com TDAH apresentou menor tempo de reação que os
controles. Isso pode estar associado a um viés da pesquisa, no qual os
pacientes, talvez mais motivados, pudessem apresentar maior esforço. O
estudo do tempo no TAVIS 3R, em relação às tarefas 2 e 3 também
evidenciou melhora após a terapêutica, que pelos resultados do grupo
controle, também não podem ser atribuídos a efeito aprendizado.
Em relação a esse ponto,

Kofler et al (2013)

187

, avaliando oito

estudos que analisaram o impacto de incentivos em relação ao tempo de
reação em pessoas com TDAH, encontraram um índice estatístico pequeno
(e não percebido clinicamente), contrastando com as altas magnitudes
obtidas com o tratamento medicamentoso.
De qualquer modo, a melhora observada nos resultados desta
pesquisa, após a terapêutica com metilfenidato, está de acordo com a metaanálise de Kofler et al (2013). Esse e os outros parâmetros analisados, que
também apresentaram melhora significativa, estão associados aos menores
escores observados na segunda análise do questionário SNAP-IV.
A análise da curva ROC mostrou que cinco dos oito subtestes
avaliados pelo TPAVV se mostraram muito significantes (seta fixa válida,
seta alternada válida, seta à esquerda válida, seta à direita válida e seta fixa
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inválida), tendo ocorrido o mesmo na avaliação do tamanho de efeito,
destacando-se a importância desse tipo de estudo no paciente com TDAH,
também para avaliação da evolução após início da terapêutica. Estas
observações da curva ROC e da análise do tamanho de efeito também
ocorreram nas tarefas 2 e 3 do TAVIS 3R em relação ao tempo.

6.2.4. Flexibilidade Cognitiva

A flexibilidade cognitiva ou mental desenvolve-se posteriormente à
capacidade inibitória e memória operacional, estando também relacionada a
essas duas funções executivas 188, 189
Está relacionada à mudança de pensamento ou ação (utilizando a
função inibitória), baseada em informações próximas (memória operacional)
e estabelecendo estratégias, e ao mesmo tempo avaliando o feedback do
seu desempenho. De acordo com as experiências prévias, o indivíduo deve
modificar o padrão que não está dando certo e se adequar às demandas e
prioridades.
Essa capacidade de mudanças corresponde ao contrário do que
ocorre, por exemplo, no transtorno do espectro autista, em que há uma
rigidez excessiva de pensamento ou ações. De certo modo a flexibilidade
cognitiva está diretamente associada à criatividade do indivíduo, permitindo
novas possibilidades de mudanças de estratégias.
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Em relação ao desenvolvimento infantil, destaca-se a diminuta
capacidade de flexibilidade cognitiva em crianças com menos de sete anos
de idade, período denominado por Piaget de pré-operacional, quando a
criança ainda não é capaz de gerar estratégias para os diferentes
problemas. Por outro lado, as crianças sem distúrbios que acometam áreas
cerebrais pré-frontais, a partir dos sete anos de idade, já no período de
operações concretas de Piaget, começam a desenvolver habilidades que
permitem melhor flexibilidade cognitiva.
A flexibilidade cognitiva classicamente tem sido avaliada em
neuropsicologia pelo Wisconsin teste de classificação de cartas.

190, 191

Tem sido observado que os testes que avaliam a flexibilidade
cognitiva ativam a região pré-frontal dorsolateral (Wendelken et al. 2012) 131
que também tem sido referida como alterada, estrutural e funcionalmente,
em pacientes com TDAH. Ao mesmo tempo, estudos referem menor
rendimento na avaliação da flexibilidade mental em pacientes com TDAH.192,
193

Neste estudo, a avaliação da flexibilidade cognitiva foi realizada com o
Teste das Trilhas B ao se estimar o tempo de execução e erros.
Observou-se alteração no tempo para a realização dessa tarefa, que
foi significantemente maior nos pacientes com TDAH e que melhorou após a
terapêutica com metilfenidato, também de modo significante. Os resultados
na reavaliação do grupo controle permitem afastar a possibilidade de que a
melhora, em relação ao tempo, observada nos pacientes com TDAH,
estivesse relacionada a efeito aprendizado.
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A análise dos resultados da Curva ROC e do tamanho de efeito
demonstrou valores de 0,843 e 0,960, respectivamente, indicando que o
teste das Trilhas parte B, na avaliação do fator tempo, mostrou-se muito
eficiente para a avaliação da eficácia terapêutica do estimulante em meninos
de nove a 12 de idade, com TDAH.
Os resultados observados neste estudo estão de acordo com vários
outros da literatura. 194, 195
Destaca-se também o elevado índice de respostas positivas ao
metilfenidato (71,4%), relatado por Pietrzaka et al (2006) 112 em relação aos
estudos que avaliavam planejamento e flexibilidade cognitiva.
Na prática, a alteração na flexibilidade mental está relacionada à
dificuldade de aprendizado com o próprio erro, que é um fato comum em
pacientes com TDAH. Outro exemplo que pode ser citado é a dificuldade de
se estabelecer novas estratégias para as situações diárias, quer sociais,
relacionadas ao aprendizado ou ao estudo. Esses e outros exemplos,
associados aos resultados observados neste estudo, reforçam a importância
do tratamento dos pacientes com TDAH.
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6.3.

Análise da Curva ROC

A análise estatística demonstrou que a maioria dos testes
neuropsicológicos, aplicados nos pacientes e comparando-os ao do grupo
controle na primeira fase da pesquisa e também após três meses de terapia
medicamentosa, mostraram-se sensíveis e específicos tanto na correlação
com o TDAH como para o seguimento medicamentoso com o metilfenidato.
Dessa forma, acredita-se que os testes mais significantes podem contribuir
para uma avaliação diagnóstica e seguimento de tratamento eficazes em
crianças com TDAH.
De acordo com os dados da curva ROC (Tabela 28), os testes mais
significantes, em ordem decrescente de importância, foram: tarefa 3 (tempo
de reação) do TAVIS 3R, subteste completar figuras do teste WISC III, tarefa
2 (tempo de reação) do TAVIS 3R, subteste aritmética do teste WISC III ,
subteste dígitos do teste WISC III, cartão cor (número de erros) do teste de
Stroop, cartão palavras (tempo de execução) do teste de Stroop, subteste
dígitos ordem inversa do teste WISC III, tarefa 1 (erros por omissão) do
TAVIS 3R, tempo de execução do teste das trilhas parte B, tarefa 2 (erros
por omissão) do TAVIS 3R, tempo de execução do teste das trilhas parte A,
subteste informação do teste WISC III e tarefa 2 (erros por ação) do TAVIS
3R.
A

eficácia do metilfenidato foi atestada mediante resultados dos

testes que avaliaram alguns domínios cognitivos, tais como: atenção,
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memória operacional, tempo de reação, controle inibitório e flexibilidade
mental.
Esses resultados estão de acordo com o estudo de Pietrzaka et al
(2006)

112

que relatam a melhora dos pacientes com TDAH com o uso da

medicação nos testes de função executiva e atenção. Entretanto, destaca-se
que nem todos pacientes com diagnóstico de TDAH, da nossa casuística e
dos estudos avaliados por aqueles autores, apresentam alterações nos
testes de atenção e de funções executivas.

112

Em estudo de meta-análise, Willcutt et al (2005)

174

descrevem que

crianças com TDAH apresentam dificuldades em testes de funções
executivas,

principalmente

aqueles

que

avaliam

inibição,

memória

operacional, atenção e planejamento com tamanho de efeito moderado.
Esses autores destacam o papel da avaliação neuropsicológica no TDAH,
mas também salientam as mesmas dificuldades apontadas no parágrafo
anterior. Eles afirmam que a função executiva não é necessariamente a
característica determinante no diagnóstico de TDAH. Embora os resultados
da presente meta-análise sugiram que o tratamento com metilfenidato
melhore o controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento e atenção,
nem todo paciente com TDAH apresenta prejuízos significativos em testes
que analisam as funções executivas. Esses pesquisadores ainda enfatizam
que a disfunção executiva não é nem decisiva, nem condição necessária
para o diagnóstico do TDAH .
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6.4.

Limitações do Estudo

1. A reavaliação dos pacientes, após três meses de terapia, foi realizada
pela mesma pesquisadora o que pôde ter influenciado nos resultado
finais, por uma possível maior motivação do paciente em demonstrar
melhores resultados nos testes;

2. A escolha dos indivíduos do grupo controle, em vez de utilizar um
critério de sorteio, baseou-se na indicação dos professores, tendo
sido sugerido que fossem indicados os alunos medianos, todos
indivíduos da mesma escola;

3. Como se avaliaram apenas meninos de nove a 12 anos de idade, as
conclusões não puderam ser estendidas aos pacientes com TDAH de
outras faixas de idade ou gênero;
4. Embora os todos os pacientes tenham sido avaliados por um mesmo
neurologista infantil, com experiência na área, que investigou de
modo detalhado a possibilidade de uma comorbidade, de acordo com
os critérios do DSM-IV, não foi utilizado um questionário de triagem
para exclusão de outros transtornos psiquiátricos.
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6.5.

Considerações Finais

Os resultados dos testes neuropsicológicos que investigaram as
funções executivas e a atenção nesta pesquisa, utilizados para a avaliação e
acompanhamento após início da terapêutica em meninos de nove a 12 anos
com TDAH, apresentaram níveis de significância relevantes, destacando o
papel desse tipo de abordagem nesse transtorno.
Foi observado que além da detecção da presença de alterações da
atenção e das funções executivas na primeira fase do trabalho, a melhora
após a introdução do metilfenidato, no intervalo de tempo estudado,
comprovou a necessidade e eficácia da terapia medicamentosa.
Devido a uma variedade importante de déficits neuropsicológicos em
TDAH, os testes neuropsicológicos podem desempenhar um papel clínico
importante além da identificação de pontos cognitivos específicos, podem
auxiliar nas intervenções escolares. Como exemplo, a identificação de um
déficit de memória operacional pela avaliação neuropsicológica, pode ser
muito útil ao se acrescentar ao plano de tratamento deste paciente um
treinamento em memória operacional. Pode ser possível, no futuro, a
utilização de perfis neuropsicológicos para ajudar a desenvolver abordagens
de tratamento específicos.
Pretende-se no futuro iniciar outra investigação, com os mesmos
instrumentos, porém associando a terapia multimodal e seguimento por
maior período de tempo.
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Conclusão

1. Vários testes neuropsicológicos de atenção e funções executivas
apresentaram correlação com o diagnóstico clínico de TDAH em
meninos de nove e 12 anos de idade.

2. Vários testes neuropsicológicos de atenção e funções executivas
apresentaram correlação com a evolução do TDAH em meninos de
nove e 12 anos de idade, após tratamento medicamentoso com
metilfenidato.

3. Os testes mais significantes para auxílio na avaliação em crianças
com TDAH, em ordem decrescente de importância, são: Tarefa 3
(tempo de reação) do TAVIS 3R, Subteste completar figuras do teste
WISC III (atenção), Tarefa 2 (tempo de reação) do TAVIS 3R,
Subteste aritmética do teste WISC III (memória operacional verbal),
Subteste dígitos do teste WISC III (atenção), Cartão cor (número de
erros-controle inibitório) do teste de Stroop, Cartão palavras (tempo
de execução-atenção seletiva) do teste de Stroop, Subteste dígitos
ordem inversa do teste WISC III (memória operacional verbal), Tarefa
1 (erros por omissão-atenção seletiva) do TAVIS 3R, teste das trilhas
parte B (tempo de execução-atenção alternada e flexibilidade
cognitiva), Tarefa 2 (erros por omissão-atenção alternada) do TAVIS
3R, teste das trilhas parte A (tempo de execução-atenção seletiva),
Subteste informação do teste WISC III
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(atenção), teste de

Conclusão

cancelamento prancha III (tempo de execução) e Tarefa 2 (erros por
ação-atenção alternada) do TAVIS 3R.
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Anexo A
Dados do grupo TDAH

TDAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Idade

Série

Instituição

QIT

9a e 8m
9a e 2m
9a e 4m
9a e 5m
9a e 3m
9a e 10m
9a e 5m
9a e 5m
9a e 5m
9a e 5m
10 a e 0m
10a e 9m
10a e 10m
10a e 2m
10a e 8m
11a e 8m
11a e 4m
12a e 8m
12a e 5m
12a e2m
12a e 5m
12a e 5m
12a e 4m

3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
4ª
4ª
4ª
4ª
5ª
5ª
5ª
6ª
6ª
6ª
6ª
6ª
7ª
7ª

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Pública
Publica
Privada
Pública
Publica
Privada
Pública
Privada
Pública

98
124
97
106
98
96
115
119
117
134
93
110
121
92
105
113
101
91
101
92
91
94
114

FONTE: Hospital das Clínicas; NOTA: Pacientes do Ambulatório do Distúrbio do
Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de São Paulo. QIT: Coeficiente Intelectual Total.
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Anexo B
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Ref.: Protocolo de Pesquisa no 889/05
"O Perfil do nível de atenção antes e depois do uso do metilfenidato em
crianças com transtorno do déficit de atenção/hiperatividade"
Aprovado em 09.11.05, conforme cópia anexa
"Após qualificação de Mestrado realizada no dia 18.12.08, a banca
examinadora sugeriu que para Mestrado fosse utilizado apenas o estudo do
corte transversal intitulado "Avaliação neuropsicológica das funções
executivas e da atenção em crianças com transtorno do déficit de
atenção/hiperatividade (TDAH)". E que para o estudo longitudinal ficasse
reservado para futuras atividades acadêmicas.
Sem mais atenciosamente,
Cristiana Pacheco Martini
Orientanda
Profa.Dra. Umbertina Conti Reed
Pesquisadora Responsável
Prof.Dr. Ricardo Nitrini
Coordenador da Pós-Graduação do
Departamento de Neurologia da FMUSP
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Prezado Prof. Dr. Eduardo Massad,

Venho através desta declarar que o Protocolo de Pesquisa no 889/05
apresentado  pelo  departamento  de  Neurologia  intitulado:  “O  perfil  do  nível  de  
atenção antes e depois do uso do metilfenidato em crianças com transtorno
do déficit de atenção/hiperatividade, foi aprovado pela Comissão de Ética
para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria do Hospital
das Clínicas e da Faculdade de Medicina de São Paulo, em sessão de
09.11.05. Foi aprovado também pela Comissão Setorial de Ética da Divisão
de Psicologia do Instituto Central HCFMUSP, Cód: 80/05 em 19/09/05.
Diante do novo desenho do projeto, após exame de qualificação de
mestrado, realizado dia 18/12/08, a banca examinadora sugeriu que a
mestranda utilizasse os resultados da reavaliação dos portadores do
Transtorno do Déficit e Atenção/Hiperatividade sob efeito medicamentoso
para um estudo mais aprofundado no curso de doutorado, visto que estes se
mostravam significativos, ultrapassando o nível exigido para a obtenção do
título de mestre e que novo grupo controle também fosse avaliado e
reavaliado após três meses, através dos mesmos testes neuropsicológicos.
Orientador e orientanda, de comum acordo, aceitaram a sugestão. Sendo
assim foi solicitado e aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria do Hospital das Clínicas e da
Faculdade de Medicina de São Paulo em sessão de 15.04.09, protocolo no
0889/05,   mudança   de   título   “Avaliação   neuropsicológica   das   funções  
executivas e da atenção em crianças com transtorno do déficit de
atenção/hiperatividade (TDAH).
Para tanto   o   projeto   de   pesquisa   para   doutorado   intitulado   “Avaliação  
neuropsicológica das funções executivas e da atenção antes e depois do
uso do metilfenidato em crianças com transtorno do déficit de
atenção/hiperatividade   (TDAH)”   apresenta   o   mesmo   desenho   do   Protocolo
de Pesquisa no 889/05 aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria do Hospital das Clínicas e da
Faculdade de Medicina de São Paulo, em sessão de 09.11.05. e também
pela Comissão Setorial de Ética da Divisão de Psicologia do Instituto Central
HCFMUSP, Cód: 80/05 em 19/09/05, somente acrescido a avaliação e
reavaliação de novo grupo controle.
Desde já agradeço a atenção e compreensão
___________________________________
Dr. Erasmo Barbante Casella
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Anexo D
Dados descritivos do grupo controle

CONTROLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Idade

Série

Instituição

QIT

9a e 0m
9a e 0m
9a e 0m
9a e 0m
9a e 0m
9a e 0m
9a e 2m
9a e 4m
9a e 2m
9a e 2m
9a e 2m
9a e 5m
9a e 4m
9a e 2m
10a e 9m
10a e 9m
10 a e 8m
10a e 2m
10a e 2m
10a e 2m
10a e 2m
11a e 4m
11a e 5m
11a e 5m
11a e 4m
12a 4m
12a e 2m
12a 8m
12a 8m
12a e2m

3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

124
129
112
106
117
117
134
123
106
108
130
121
111
109
137
116
132
119
123
121
108
113
106
115
115
103
119
115
106
103

FONTE: Escola Estadual Keizo Ishihara; NOTA: grupo controle da Escola Estadual
Keizo Ishihara. QIT: Coeficiente Intelectual Total.
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Anexo E

Prezada Senhora Diretora da Escola Estadual Keizo Ishihara
São Paulo, 16 de Março de 2010.
Meu nome é Cristiana P. M. Bolfer. Sou psicóloga (CRP-08/06562-5),
Neuropsicóloga pela FMUSP, Mestre em Ciências, área de concentraçãoNeurologia, da Faculdade de Medicina de São Paulo (FMUSP) e aluna do programa
de Pós-Graduação em Ciências, área de concentração-Neurologia, da Faculdade
de Medicina de São Paulo (FMUSP). Estou realizando uma pesquisa para obtenção
do título de Doutora e toda a pesquisa está sob a orientação do Dr. Erasmo B.
Casella, CRM 41.485 Neurologista Infantil do ICr-HCFMUSP, Doutor em Neurologia
pela FMUSP.
O  projeto  de  pesquisa  que  vem  sendo  desenvolvido  é  intitulado:  “Avaliação  
das Funções Executivas e da Atenção antes e depois do uso do Metilfenidato em
crianças  com  o  Transtorno  do  Déficit  de  Atenção/Hiperatividade  (TDAH).”
A pesquisa vem sendo realizada no Instituto da Criança do Hospital das
Clínicas na sala 21 do ambulatório do Distúrbio do Aprendizado que fica no prédio
do Instituto da Criança situado na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647, São
Paulo - SP - Brasil CEP - 05403.000 ás quartas-feiras das 13 ás 17 horas, com
meninos de 09 e 12 anos de idade, que saibam ler e escrever e apresentem
desatenção e hiperatividade.
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar se os testes neuropsicológicos da
atenção e das funções executivas apresentam correlação com a evolução clínica de
pessoas com TDAH tratadas com metilfenidato.
Para a conclusão da pesquisa, há a necessidade da avaliação e reavaliação
após três meses em crianças que não apresentem TDAH ou nenhum outro tipo de
distúrbio. Diante da indicação da escola, venho através deste solicitar a
participação de 30 alunos do sexo masculino de 09 e 12 anos de idade, que saibam
ler e escrever. Os alunos serão selecionados através do questionário SNAP-IV que
avalia: desatenção, hiperatividade e transtorno desafiador opositivo, devidamente
preenchido pelos professores e pais. Os testes neuropsicológicos serão realizados
na própria escola durante o período de aulas, em sala adequada para a montagem
dos equipamentos: computador, notebook e com pré-agendamento, desta forma,
não prejudicando os alunos. Participarão somente os alunos autorizados pelos pais,
mediante termo de consentimento assinado.
Fica claro que esta participação terá grande importância para a sociedade
brasileira e internacional.
Atenciosamente.
Cristiana Bolfer
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Anexo F
Estatística descritiva das variáveis para cada um dos grupos

Grupo
TDAH

Estatística
Média
Desv Pad
1º Quartil
Mediana
3º Quartil
Média
Controle
Desv Pad
1º Quartil
Mediana
3º Quartil

Idade
10,13
1,10
9
10
11
10,25
1,15
9
10
11

Série
4,30
1,26
3
4
5
4,08
0,83
3
4
5

QIT
105,61
12,13
96,5
101
114,5
116,38
9,85
108
115
121,5

Idade(meses)
126,91
14,33
113
122
138
127,13
14,71
112
125
137

FONTE: Hospital das Clínicas e Escola Estadual Keizo Ishirara NOTA: Pacientes do Ambulatório do
Distúrbio do Aprendizado do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
São Paulo e do grupo controle da Escola Estadual Keizo Ishirara; QIT: Coeficiente Intelectual Total.
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Anexo G
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Meu nome é Cristiana P. M. Bolfer. Sou psicóloga (CRP-08/06562-5) e aluna
do programa de Pós-Graduação em Neurologia da Faculdade de Medicina de São
Paulo (FMUSP). Estou realizando uma pesquisa para obtenção do Mestrado em
Neurologia e toda a pesquisa está sob a orientação do Dr. Erasmo B. Casella,
CRM 41.485 Neurologista Infantil do ICr-HCFMUSP, Doutor em Neurologia pela
FMUSP.
Esta pesquisa tem o objetivo de avaliar se os testes neuropsicológicos são
realmente bons para avaliar o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade
(TDAH) antes e depois do uso do remédio.
Como responsável pelo meu filho, autorizo a sua participação e colaboração
no presente estudo.
Ao decidir aceitar e deixar meu filho participar desta pesquisa, tomei
conhecimento de que:
1. Inicialmente será realizada com os pais ou responsável uma entrevista clínica
para dados da história de vida do meu filho;
2. Após isto ele será submetido a uma série de exames:
eletroencefalograma, exames laboratoriais que analisam as funções
hepáticas, tireodianas, glicemia e hemograma completo, conforme
pedido médico do neurologista;
testes neuropsicológicos onde serão utilizados lápis, papel, borracha e
computador.
3. Durante a realização dos exames e testes, meu filho não deverá fazer uso de
nenhuma medicação;
4. Depois da realização dos testes, meu filho deverá tomar o remédio (fornecido
pela própria instituição) proposto na pesquisa, pois vai ajudar ele a prestar
mais atenção e não ser tão agitado;
5. Três meses depois que estiver dando remédio para meu filho, comprometome a trazê-lo novamente ao Instituto da Criança para refazer os testes
neuropsicológicos;
6. Todas estas informações serão usadas, somente, para esta pesquisa;
7. Quando terminar esta pesquisa meu filho continuará a ser atendido no
Instituto da Criança pelos médicos neurologistas infantis;
8. Esta atividade não é obrigatória e, caso eu não estiver disposto (a) a deixar
meu filho continuar a participar, isto não nos trará nenhuma conseqüência
indesejada;
São Paulo, _______ de_____________ de 200___.
Pai ou responsável:___________________________________________________
Pesquisadora*:_________________________________________________
Orientador:____________________________________________________
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* Caso queira entrar em contato com a pesquisadora, a psicóloga Cristiana P.M.
Bolfer, você poderá encontrá-la no telefone (11) 96775567 ou (44) 91130480, ou
buscar informações na sala 21 do ambulatório do Distúrbio do Aprendizado que fica
no prédio do Instituto da Criança situado na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647,
São Paulo - SP - Brasil CEP - 05403.000 ás quartas-feiras das 13 ás 17 horas.
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Anexo H

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME:
.........................................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO:
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (.......) ...........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M F
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO.............................................................................................Nº...................APTO:...
BAIRRO:................................................................................CIDADE:.........................................
CEP:...........................................TELEFONE: DDD(............).......................................................
____________________________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS
E DA ATENÇÃO ANTES E DEPOIS DO USO DO METILFENIDATO EM CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Erasmo Barbante Casella
CARGO/FUNÇÃO: Neurologista Infantil
41.485

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº : CRM

PESQUISADOR EXECUTANTE: Cristiana P. M. Bolfer INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL
Nº : CRP 08/06562-5
CARGO/FUNÇÃO: Psicóloga/Neuropsicóloga
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clínica Neurológica
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO X

RISCO  MÉDIO  □

RISCO BAIXO □

RISCO MAIOR

□  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : Quatro anos
1 – Desenho  do  estudo  e  objetivo(s)  “essas  informações  estão  sendo  fornecidas  para  sua  
participação voluntária neste estudo:
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“O  objetivo  deste  estudo  será  analisar se os testes neuropsicológicos de
atenção podem ser comparados na melhora, dos pacientes que apresentam o
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), quando eles tomam
remédio.”
2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação
dos que forem experimentais e não rotineiros;
“Após  pais  e  professores  preencherem  um  questionário  sobre  
comportamento, seu filho (que não apresenta este transtorno) será submetido a
testes neuropsicológicos onde serão utilizados lápis, papel, borracha e computador.
Isso ocorrerá somente se os pais e/ou responsável assinarem o termo que permite a
participação do filho nesta pesquisa. Sendo assim, venho através deste solicitar a
participação do seu filho nos testes neuropsicológicos que serão realizados na
própria escola durante o período de aulas. Após um período de três meses eles serão
reavaliados,  somente  com  alguns  testes  neuropsicológicos.”
3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – testes neuropsicológicos
computadorizados, testes neuropsicológicos com lápis e papel e serão realizados na própria
escola no período de aula, previamente agendado com a professora;
4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3:
nenhum risco físico ou neuropsicológico é esperado para esta pesquisa.
5 – Benefícios para o participante
a) Trata-se de estudo experimental testando a hipótese se os testes
neuropsicológicos de atenção e de funções executivas apresentam correlação
com a evolução clínica de pessoas com TDAH tratados com metilfenidato, e a
participação do seu filho (que não tem TDAH e não tomará o remédio) será de
extrema importância para a pesquisa.
6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.
O principal investigador é a Dr. Erasmo Barbante Casella que pode ser encontrado na
sala 15 do ambulatório do Distúrbios do Aprendizado que fica no prédio do Instituto
da Criança situado na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647, São Paulo - SP - Brasil
CEP - 05403.000 ás quartas-feiras das 13 ás 17 horas. Caso queira entrar em contato
com a pesquisadora, a neuropsicóloga Cristiana P.M. Bolfer, você poderá encontrá-la
no telefone (44) 91130480 (a ligação pode ser feita a cobrar). Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais
16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br
7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição;
8 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto
com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente;
9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
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10 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação.
11 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para
esta pesquisa.
“Acredito  ter  sido  suficientemente  informado  a  respeito  das  informações  que  li  ou  que  foram  
lidas  para  mim,  descrevendo  o  estudo”. AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS E DA
ATENÇÃO ANTES E DEPOIS DO USO DO METILFENIDATO EM CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH).
Eu discuti com a Dra. Cristiana P.M. Bolfer sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

Data

/

/

-------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores
de deficiência auditiva ou visual
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo
-------------------------------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo

Data
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Anexo I

INSTITUTO DA CRIANÇA DO HC-FMUSP
AMBULATÓRIO DE DISTÚRBIOS DO APRENDIZADO
MTA SNAP - IV ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA PAIS/ CUIDADORES E PROFESSORES

Nome:_____________Sexo: ____Idade:_____ Escolaridade: ____
Avaliado por: ___________
Data: ___/___/______
Para cada item, escolha a coluna que melhor descreve esta criança:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////
1. Falha em prestar atenção aos detalhes ou
comete erros por falta de cuidado em trabalhos
escolares e tarefas.
2. Tem dificuldade em manter atenção em tarefas ou
em brincadeiras.
3. Parece não escutar quando lhe falam diretamente.
4. Não segue instruções e falha em terminar temas
de casa, tarefas ou obrigações.
5. Tem dificuldades para organizar tarefas e atividades.
6. Evita, não gosta ou reluta em envolver-se em tarefas
que exijam manutenção de esforço mental.
7. Perde coisas necessárias para suas atividade
(brinquedos, livros, lápis, material escolar).
8. É distraído por estímulos externos.
9. É esquecido nas atividades diárias.
10. Tem dificuldade em se manter alerta, responder a
pedidos ou executar ordens.
11. Irrequieto com as mãos ou pés ou se remexe na
cadeira.

142

Nem
um
pouco

pouco

bastante

Demais

Anexos

12. Abandona sua cadeira em sala de aula ou em
outras situações nas quais se espera que
permaneça sentado.
13. Corre ou escala em demasia em situações nas
quais isto é inapropriado.
14. Tem dificuldade para brincar ou se envolver
silenciosamente em atividades de lazer.
15. Está a mil ou freqüentemente age como se
estivesse a "a todo vapor".
16. Fala em demasia.
17. Dá respostas precipitadas antes das pergunta serem
completadas.
18. Tem dificuldade para aguardar sua vez.
19. Interrompe ou se intromete com os outros (ex:
intromete-se em conversas ou brincadeiras).
20. Tem dificuldade em permanecer sentado, ficar
quieto, ou controlar-se na sala de aula ou em casa.
21. Descontrola-se.
21. Descontrola-se.
22. Discute com adultos.
23. Ativamente desafia ou se recusa a seguir os
pedidos dos adultos ou as regras.
24. Faz coisas que incomodam os outros de propósito.
25. Culpa os outros pelos seus erros ou má conduta.
26. É sensível ou facilmente incomodado pelos outros.
27. É raivoso ou ressentido.
28. É malvado ou vingativo.
29. É briguento.
30. É negativista, desafiador, desobediente, ou hostil
contra figuras e autoridades.
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NORMAS PARA INTERPRETAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

SNAP- IV
Os escores da sub-escalas são calculados pela soma dos escores de cada item dividido
pelo número de itens.
Desatenção
# 1 _____
# 2 _____
# 3 _____
# 4 _____
# 5 _____
# 6 _____
# 7 _____
# 8 _____
# 9 _____
#10_____

Hiperatividade / Impulsividade
# 11 _____
# 12 _____
# 13 _____
# 14 _____
# 15 _____
# 16 _____
# 17 _____
# 18 _____
# 19 _____
# 20 _____

Pontos de Corte
Desatento
Hiper/ impulsivo
Combinado
TOD

Professor
2.56
1.78
2.00
1.38
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Pais
1.78
1.44
1.67
1.88

Transtorno desafiador opositor
# 21 _____
# 22 _____
# 23 _____
# 24 _____
# 25 _____
# 26 _____
# 27 _____
# 28 _____
# 29 _____
# 30 _____

Anexos

Anexo J

REPRESENTAÇÃO DO EXPERIMENTO DO TESTE PSICOFÍSICO DA ATENÇÃO
VOLUNTÁRIA (TPAVV)
Inicialmente é apresentada, na tela do computador, uma cruz (ponto de fixação),
onde cada participante deve fixar o olhar durante todo o experimento. Após um
intervalo de 700 ms, é apresentada uma seta que indica com validade de 70% o
aparecimento do alvo (quadrado) para o lado certo (*o teste é composto por três
blocos: seta à direita, seta à esquerda e alternada/fixa, respectivamente). Após um
intervalo de 800 ms, é apresentado um quadrado por 17 ms e ao percebê-lo, o
participante   deve   responder   pressionando   o   botão   frontal   de   um   “joystick”   com   o  
dedo indicador da mão dominante. Há duas situações diferentes de aparecimento
do alvo. Na primeira situação, a seta e quadrado aparecem na mesma direção
(Condição Válida) e na segunda situação, a seta e quadrado aparecem em lados
opostos (Condição Inválida).
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Anexo K
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Anexo L
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Anexo M

CADA

NUNCA

HOJE

TUDO

HOJE

TUDO

NUNCA

CADA

NUNCA

CADA

TUDO

HOJE

TUDO

HOJE

CADA

NUNCA

CADA

NUNCA

HOJE

TUDO

NUNCA

TUDO

CADA

HOJE

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 N

Resultados/Discussão
Snap Professores
TDAH
avaliação
reavaliação
p

Ponte Corte
Média
DP
Média
DP
teste t
MW

D (2,56) H (1,78)
2.161
1.7
0.853
1.0
1.263
0.9
0.495
0.7
<0,001 <0,001
-

D (1,78) H (1,44)
2.3
2.2
0.6
0.7
1.3
1.3
0.5
0.7
<0,001 <0,001
-

Ponto Corte
Média
DP
Média
DP
teste t
MW

Snap Professores
D (2,56) H (1,78)
0.303
0.5
0.299
0.5
2.161
1.7
0.853
1.0
<0,001 <0,001

Snap Pais
D (1,78) H (1,44)
0.5
0.6
0.5
0.5
2.3
2.2
0.6
0.7
<0,001 <0,001

Ponto Corte
Média
DP
Média
DP
teste t
MW

Snap Professores
D (2,56) H (1,78)
0.304
,546
0.309
0.5
0.346
,546
0.283
0.5
0.002
-

Snap Pais
D (1,78) H (1,44)
,477
,646
0.5
0.5
,477
,646
0.5
0.5
-

Ponto Corte
Média
DP
Média
DP
teste t
MW

Snap Professores
D (2,56) H (1,78)
0.346
0.5
0.283
0.5
1.263
0.9
0.495
0.7
<0,001
0.160

Snap Pais
D (1,78) H (1,44)
0.4
0.5
0.4
0.5
1.2
1.2
0.5
0.7
<0,001
0,001

Avaliação
Controle
TDAH
p
Controle
avaliação
reavaliação
p
Reavaliação
Controle
TDAH
p

Snap Pais
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