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RESUMO  

 

Dourado DSG. [Dissertação]. Efeito do treinamento de artes marciais no 

desempenho das funções executivas e nos sintomas do transtorno do déficit de 

atenção/hiperatividade em crianças de nove a 12 anos. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH) é um 

transtorno do neurodesenvolvimento altamente prevalente entre crianças e 

adolescentes, com impacto significativo na saúde e bem-estar de seus 

portadores. Os sintomas de desatenção e / ou hiperatividade / impulsividade 

causam prejuízos no funcionamento pessoal, social e acadêmico. As funções 

executivas são apontadas como um dos principais fatores relacionados às 

dificuldades do cotidiano de crianças com TDAH e determinantes na redução 

dos sintomas quando estimuladas em intervenções. Estudos apresentados 

sugerem que as habilidades adquiridas no treinamento de artes marciais podem 

favorecer o desenvolvimento das funções executivas e assim, diminuir os 

sintomas e melhorar a qualidade de vida de crianças com TDAH. Nesse 

contexto, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do treinamento de artes 

marciais no desempenho das funções executivas e nos sintomas do TDAH. Doze 

crianças ( nove meninos e três meninas) com idade entre nove e 12 anos, com 

diagnóstico de TDAH, participaram de um programa de artes marciais (32 

sessões de 50 minutos cada, duas vezes por semana durante 16 semanas). Oito 

instrumentos, denominados Trail Making Test A / B,  Victoria Stroop Test, Digit 

Span Test, Corsi Block Tapping Test, Wisconsin Card Sorting Test, SNAP-IV e 

o PedsQL, foram administrados em três momentos (antes, depois , e 12 meses 

após o término da intervenção) para avaliar o controle inibitório, memória 

operacional (verbal e visuoespacial), flexibilidade cognitiva, sintomas do TDAH 

e qualidade de vida. Foram aplicados dois métodos de análise estatística neste 

estudo. Utilizamos a análise das significâncias das diferenças entre os 

resultados pré e pós-intervenção por meio do teste “T de Student pareado”, e, 
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com o objetivo de acompanhar e avaliar o efeito a longo prazo da intervenção, 

utilizamos a “Análise de medidas repetidas em testes multivariados". As duas 

análises foram realizadas por meio do software SPSS versão 14.0 – IBM, com 

nível de significância estatística estabelecido em α =0.05. Melhorias 

estatisticamente significativas foram identificadas em todos os domínios das 

funções executivas (com excessão à memória operacional verbal), na qualidade 

de vida e na apresentação dos sintomas do transtorno. Na análise comparando 

os resultados pré e pós intervenção, melhoras  significativas foram evidenciadas 

no controle inibitório (cartão 1 - tempo p = 0,024 / cartão 2-tempo p = 0,020  / 

cartão 3- tempo p = 0,049),  flexibilidade cognitiva (número de erros p= 0,003 / 

categorias p= 0,012), memória operacional visuoespacial (ordem direta 

p=0.015), qualidade de vida (Pais p< 0,001 / Crianças p = 0,009) e nos sintomas 

do transtorno ( Professores - desatenção p = 0,012; hiperatividade / 

impulsividade p = 0,027; total p = 0,017/ Pais- desatenção p<0,001; 

hiperatividade / impulsividade p = 0,002; total p< 0,001 ). Foram evidenciadas 

melhoras também a longo prazo, verificadas por meio dos testes aplicados 12 

meses após o término da intervenção. Os resultados obtidos são  promissores e 

sugerem o efeito positivo do treinamento de artes marciais na melhora do 

desempenho das funções executivas, qualidade de vida, e na redução dos 

sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade  em crianças de 

nove a 12 anos, devendo portanto, ser considerado como forma adjuvante de 

tratamento. No entanto, futuros estudos são necessários para aumentar o 

entendimento acerca da temática. 
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Abstract  

 

Dourado DSG. [Thesis]. Effects of a martial arts training on executive functions 

performance and on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder symptoms in 

children aged nine to 12 years. São Paulo: Faculty of Medicine, University of 

São Paulo; 2021. 

 

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is a highly prevalent 

neurodevelopmental disorder among children, causing impairments in personal, 

social, and academic functioning. Studies presented that the skills acquired in 

martial arts can favor the executive functions development, which are identified 

as one of the main factors related to the difficulties of ADHD children and 

determinants in its symptoms reduction when stimulated in interventions. In this 

context, this study aimed to investigate the effects of martial arts on executive 

functions (EFs) and ADHD symptoms. Twelve children (nine boys and three girls) 

aged between nine and 12 years, diagnosed with ADHD, participated in a martial 

arts program (32 sessions of 50 minutes each, twice a week for 16 weeks). Eight 

instruments administered three times (before, after, and 12 months after 

intervention) to assess inhibitory control, working memory, cognitive flexibility, 

ADHD symptoms, and quality of life. The analysis of the significance of 

differences between pre-and post-intervention results were applied using the 

paired Student T-test, and, to monitor and evaluate the long-term effect, using 

the analysis of repeated measures in multivariate tests, both performed by SPSS 

software version 14.0 - IBM, with a statistical significance level established in α = 
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0.05. Statistically significant improvements were shown in all Efs domains (except 

verbal working memory), quality of life, and the symptoms reported by teachers 

and parents/guardians.  In the analysis comparing the pre and post-intervention 

results, significant improvements were shown in inhibitory control (VST: card 1 - 

time p = 0.024 / card 2-time p = 0.020 / card 3- time p = 0.049), cognitive flexibility 

(WCST: errors p = 0.003 / categories p = 0.012), visuospatial working memory 

(CBTT: direct order p = 0.015), quality of life ( PedsQL: Parents p <0.0 01 / 

Children p = 0.009) and in ADHD symptoms (SNAP-IV: Teachers - inattention p 

= 0.012; hyperactivity / impulsivity p = 0.027; total p = 0.017. Parents-inattention 

p <0.001; hyperactivity / impulsivity p = 0.002; total p <0.001). Long-term 

improvements, verified through tests applied 12 months after the end of the 

intervention, were identified. The results obtained are promising and suggest the 

positive effect of Martial Arts training on executive function performance, quality 

of life, and symptoms reduction of ADHD in children aged nine to 12. However, 

future studies addressing the theme are urgently needed.        
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1. Introdução e Revisão de Literatura 

 

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

do neurodesenvolvimento presente em aproximadamente 5% das crianças, tem 

como característica níveis prejudiciais de desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade apresentados como padrão persistente pelo 

período mínimo de seis meses, e presente em ao menos dois ambientes de 

convívio (APA,2013).  

As Funções Executivas (FEs), responsáveis pelo planejamento, inibição 

de impulsos, atenção/foco, raciocínio, resolução de problemas, ajuste flexível às 

demandas, são apontadas como fator principal nas dificuldades rotineiras das 

crianças com TDAH (Barkley, 2005).  

Estudos apresentados propõem que as habilidades adquiridas nos 

treinamentos de artes marciais podem favorecer o desenvolvimento das funções 

executivas e que a melhora no desempenho dessas funções terá impacto 

determinante na diminuição dos sintomas do transtorno e nas atividades 

rotineiras de seus portadores (Cho et al.,2017; Lakes e Hoyt, 2004; Diamond, 

2012; Cho et al.,2017; Kadri et al., 2019; Diamond e Ling, 2020). 

Diante da problemática apresentada, entendendo que o TDAH tem um 

importante impacto no indivíduo e na sociedade, e, considerando a existência de 

poucas pesquisas adotando as artes marciais como uma ferramenta auxiliar no 
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tratamento do transtorno, a necessidade de novos estudos abordando o tema se 

torna premente.   

1.1. Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade é um transtorno do 

neurodesenvolvimento com prevalência mundial entre 5% e 10% das crianças 

(APA, 2013; Polanczyk et al., 2007; Thomas et al., 2015; Posner et al., 2020) e 

tem como característica, níveis prejudiciais de desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade, apresentados como padrão persistente pelo 

período mínimo de seis meses e presentes em ao menos dois ambientes de 

convívio (APA, 2013). Sua alta prevalência, cronicidade e impacto significativo 

fazem do transtorno uma grande preocupação de saúde pública (Jensen PS, 

2002).  

Polanczyk et al. (2007) em um importante estudo de meta-análise com 

171.756 indivíduos, observaram a prevalência global de TDAH  de 5,29% da 

população infanto-juvenil. O diagnóstico ocorre geralmente antes dos 12 anos 

de idade (Arnett et al., 2013), no entanto, os sintomas podem se manifestar mais 

tardiamente na adolescência ou mesmo na idade adulta, quando o indivíduo é 

exposto à demandas sociais e profissionais mais desafiadoras (Brown TE, 2008). 

O diagnóstico é fundamentalmente clínico, sendo necessária uma avaliação 

detalhada dos sintomas e do comportamento funcional, bem como o histórico 

familiar, gestacional e de desenvolvimento (Barkley, 2002). 

Os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade acarretam 

prejuízos  importantes em alguns contextos, incluindo relacionamento social, 

desempenho acadêmico, desenvolvimento psicomotor (Goulardins et al., 2011), 
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e na qualidade de vida de seus portadores e familiares (Marques et al., 2013). 

Os indivíduos podem apresentar fenótipos em que predominam a hiperatividade, 

a desatenção ou fenótipos combinados. Esses sintomas persistem até o início 

da fase adulta em 60%-70% dos casos (Singh et al, 2015).   

O TDAH é distúrbio amplamente estudado e validado por meio de dados 

consistentes (Polanczyk et al., 2012) sendo um dos diagnósticos mais comuns 

em ambientes educacionais (DuPaul, 2003) e no contexto da Saúde Mental para 

crianças (Barkley RA, 1997). Estudos epidemiológicos relatam que até 50% dos 

encaminhamentos para clínicas de saúde mental infantil são para avaliação e 

tratamento do TDAH (Salomone et al., 2015).  

    A apresentação clínica do TDAH é heterogênea, com amplo espectro 

de gravidade e sintomas que podem ser observados de forma transitória (Poirier 

et al., 2016), e, embora os critérios diagnósticos, como idade de início, critérios 

de exclusão, características e contagem dos sintomas tenham sido revisados 

várias vezes, sua descrição clínica permanece praticamente inalterada nas 

últimas décadas (Franke et al., 2018). 

              O conceito utilizado atualmente para diagnósticos do transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade, foi definido no DSM-5 (APA, 2013). No 

entanto, a apresentação de níveis prejudiciais de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade foram descritas anteriormente por vários autores nos últimos 

séculos (Lange et al., 2010). A primeira amostra de um transtorno semelhante 

ao TDAH foi dada por Sir Alexander Crichton em 1798 , que observou e se 

aprofundou nas características e formas de manifestação da atenção em 

indivíduos e momentos diferentes (Crichton, 1798). 

http://et.al/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6379245/#bib0196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6379245/#bib0196
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        As Palestras Goulstonianas de Sir George Frederic Still, são 

consideradas por muitos autores, o ponto de partida científico da história do 

TDAH (Barkley 2006; Conners 2000; Rafalovich 2001). Still (1902) descreveu um 

grupo de crianças como portadoras de  sintomas de desatenção, inquietação e 

inabilidade em seguir regras e limites, apontando esses padrões de 

comportamento como possíveis resultados de danos cerebrais, hereditariedade 

ou influência ambiental, atribuindo a condição a um “ defeito anormal do controle 

moral, sem qualquer comprometimento intelectual”. Ainda na primeira década do 

século XX, Tredgold (1908), apontou a possibilidade de lesões cerebrais pré e 

pós-natais explicarem deficiências no comportamento e aprendizagem.  

 A associação com dano cerebral foi ainda observada após a epidemia 

mundial de influenza (1917-1918), quando algumas das crianças se recuperando 

de encefalite apresentaram sintomas de inquietação, desatenção, impulsividade 

e hiperatividade (Clements, 1966). Tredgold e Still, relataram a permanência nos 

sintomas típicos do transtorno, ainda que melhoras por meio de tratamentos 

medicamentosos e mudanças ambientais tenham sido observadas, enfatizando 

assim a sua cronicidade (Barkley, 2008). 

          Na década de 1940 e 1950, o campo científico  adotou os termos 

“síndrome da criança com lesão cerebral” (Strauss e Lehtinen, 1947),  evoluindo  

para "dano cerebral mínimo" e, posteriormente para "disfunção cerebral mínima" 

(DCM), "transtorno do impulso hipercinético" e "síndrome da criança hiperativa"  

(Burks, 1960). Os sintomas incluíam  desatenção , impulsividade, dificuldade de 

aprendizado, dificuldade motora e hiperexcitação ( Clements et al., 1962). 
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 No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, segunda 

edição (DSM-II), os distúrbios da infância foram introduzidos pela primeira vez, 

sendo descritos como reações, alinhados ao pensamento contemporâneo de 

que o distúrbio era motivado por fatores externos (APA,1968). O termo 

“transtorno de déficit de atenção” foi estabelecido pela primeira vez no Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, terceira edição (DSM-III) em 

1980, alterado para “transtorno de déficit de atenção / hiperatividade” na terceira 

edição, revisada (DSM-III-R; APA, 1987).  

Em 1994,  o TDAH foi  dividido em três subtipos baseados na 

apresentação dos sintomas predominantes (desatenção, 

hiperatividade/impulsividade ou combinado)  no DSM-IV. Nessa edição,  também 

foi estabelecido o limite de idade de 7 anos para o início dos sintomas para que 

fosse feito o diagnóstico do TDAH (APA, 2000). 

 A publicação do DSM-5 (APA, 2013) pela primeira vez associou o TDAH 

à uma literatura bem estabelecida com estudos de neuroimagem e genética, 

dando suporte aos critérios para diagnósticos e no tratamento.  A idade limite de 

início dos sintomas foi modificada dos sete para os 12 anos. Além disso, o termo 

"subtipo" foi substituido  por "apresentação" , destacando a possibilidade de 

mudança dos sintomas de acordo com o desenvolvimento e maturação cerebral 

do indivíduo (Posner et al., 2020). Os critérios diagnósticos foram 

apresesentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Critérios diagnósticos para Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade 

– DSM-5 (Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014). 
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Diferenças neuroanatômicas entre indivíduos com TDAH e controles 

saudáveis foram identificadas por diversos autores por meio de estudos de 

neuroimagem. Em um importante estudo publicado em 2007, Shaw et al., 

demonstraram atraso na maturação cortical de portadores do TDAH, mostrando 

que o pico da espessura cortical é alcançado significativamente mais tarde entre 

crianças e adolescentes com TDAH quando comparados a controles típicos 

(10,5 vs. 7,5 anos).  

No que tange as áreas e vias afetadas, diferenças significativas foram 

encontradas no cerebelo, nos volumes de matéria branca e cinzenta, além de 

anormalidades no PFC, gânglios da base, ínsula, córtex cingulado anterior e 

posterior, parietal, temporal e occipital (Castellanos e Proal, 2012; Vaidya CJ, 

2012; Charach et al., 2011; Pastura et al., 2011). As evidências sugerem a 

existência de disfunção dopaminérgica e noradrenérgica no circuito cerebral que 

conecta o PFC e o cerebelo (Purper et al., 2005; Comings et al., 2000). 

         Do ponto de vista genético, estudos sugerem o grau de herdabilidade por 

volta de 0,75, calculado através da comparação da prevalência de determinada 

característica ou doença entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, mostrando 

a importância dos fatores genéticos na etiologia do quadro (Faraone et al., 2000; 

Faraone et al, 2005). Quanto mais próximo ao 1, maior a influência genética na 

aquisição de uma determinada característica e quanto mais próximo de zero, 

maior a influência de fatores ambientais. A proporção de meninos 

diagnosticados, quando comparados às meninas é cerca de 2,5:1 (Floet et al, 

2010). 
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Em relação a fatores ambientais associados ao TDAH, as evidências são 

inconclusivas ou insuficientes, em relação à exposição intrauterina ao álcool, 

tabaco e drogas, estresse materno, obesidade materna pré-gravidez e 

complicações perinatais (Posner et al., 2020). Isso se deve à complexidade do 

processo causal, já que os fatores ambientais podem ser confundidos com 

fatores genéticos (Knopik et al.,2005).  

Portanto são necessários mais estudos para que se possa estabelecer 

com assertividade a causalidade (Kim et al., 2020). Fatores biológicos, como 

prematuridade e baixo peso ao nascer, têm sido associados de forma 

consistente e podem estar relacionados a um maior risco de TDAH, já que 

estudos envolvendo famílias sugeriram que esses efeitos não podem ser 

explicados por fatores genéticos, e acreditam ter isolado o fator em estudo como 

principal efeito de interferência (Nigg & Breslau, 2007; Class et al.,2014). 

Para Barkley (2008), fatores sociais não são precursores para o TDAH 

nem contribuem para a sua causa. Também não foram encontradas associação 

com aspectos étnicos, raciais ou socioeconômicos (Floet et al.,2010; Sharp et 

al.,2009). Posner et al., (2020), pontuaram que embora tenham sido observadas 

associações entre TDAH e estilo parental, é provável que se devam a uma 

correlação gene-ambiente evocativa, por meio da qual o comportamento de uma 

criança provoca uma paternidade severa e sem apoio, o que leva a uma 

escalada de problemas e ao desenvolvimento de ciclos coercitivos dentro das 

famílias. Alinhados a esse pensamento, Chronis et al. (2006) indicou estudos 

alertando sobre a possibilidade do desenvolvimento de estratégias educacionais 
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contraproducentes por parte dos pais com o objetivo de lidar com o transtorno, 

podendo assim potencializar os problemas comportamentais dessas crianças.  

Outra temática que tem ganhado atenção especial é a amamentação 

materna. Os resultados do estudo de Tseng et al. (2018), sugerem que as 

crianças com menor duração da amamentação, tanto o aleitamento exclusivo 

como o não exclusivo (com suplementos), parecem ter um risco maior de TDAH. 

No entanto,  futuros trabalhos são necessários para continuar investigando os 

potenciais desta importante associação. 

 O TDAH pode se manifestar em conjunto a outros transtornos do 

neurodesenvolvimento e psiquiátricos com uma frequência significativamente 

maior à sua prevalência sozinho (Eigenmann 2004), e, a identificação dessas 

comorbidades podem auxiliar os profissionais responsáveis na organização do 

tratamento (Zablotsky et al.,2018).  O Transtorno de Ansiedade (TA) (Jensen et 

al., 1997), Transtorno de Conduta (TC), Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação (TDC) (Copeland et al., 2013; Gillberg et al., 2004; Kadesjo et al., 

2001; Jensen et al., 1997) estão entre as comorbidades de maior prevalência. 

Outro problema preocupante é a comorbidade com transtornos por uso de 

substâncias, tendo também o aumento no risco de envolvimento precoce 

(Asherson, 2005; Charach, 2011). A apresentação dessas comorbidades 

também podem variar de acordo com as diferentes fases do desenvolvimento 

(Tistarelli et al., 2020). 
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 Apesar do tratamento medicamentoso demonstrar evidências robustas 

de redução dos sintomas do TDAH, intervenções multimodais utilizando 

abordagens abrangentes que atinjam também as condições associadas têm 

ganhado atenção crescente e reconhecimento importante (Bierdman et al., 

2005). A abordagem , intensidade e os profissionais designados para o 

tratamento, serão propostos de acordo com a condição e necessidade do 

indivíduo portador e o objetivo estabelecido pela equipe multidisciplinar (Pliszka, 

2007). 

 

1.2. Funções Executivas 

         

        As Funções Executivas (FEs) são mecanismos de controle que regulam 

a dinâmica da cognição e ação de um ser-humano (Miyake e Friedman, 

2012), monitoram as informações externas e internas orientando o 

comportamento em resposta ao ambiente, determinam uma ação mais 

assertiva em detrimento à outras possíveis (Cisek and Kalaska, 2010; 

Gallivan et al., 2018) e são responsáveis pelo planejamento, inibição de 

impulsos, atenção/foco, raciocínio, resolução de problemas e capacidade de 

adaptação mental frente às diferentes demandas apresentadas (Diamond, 

2013). As FEs são apontadas como fator principal nas dificuldades rotineiras 

das crianças com TDAH (Barkley, 2005), mais determinantes no 

desempenho escolar  do que o Coeficiente de Inteligência (QI)(Blair & Razza, 



 

11 

 

2007) e impacto importante no status socioeconomico e índices de 

criminalidade na fase adulta (Moffitt et al.,2011).  

 As FEs são subdivididas em 3 grupos principais: Controle inibitório, 

memória operacional e flexibilidade cognitiva (Miyake et al., 2000) que, inter-

relacionados e controlados por sua hierarquia natural (Diamond, 2013), servirão 

de base para o raciocínio, solução de problemas e planejamento (Lunt et al., 

2012). O controle inibitório é o processo mental voluntário, responsável por 

resistir às interferências internas e externas, quando irrelevantes, no 

cumprimento de uma tarefa (Carlson e Wang, 2007).  

Esse processo terá impacto direto no controle da atenção, 

comportamento, pensamentos e emoções (Diamond, 2013). Em uma coorte de 

1.000 crianças recrutadas ao nascimento e acompanhadas por 32 anos ,com 

uma taxa de retenção de 96%, Moffit et al., 2011 descobriram que crianças entre 

3 e 11 anos que apresentaram melhor controle inibitório, obtiveram um melhor 

resultado na fase adulta em relação à saúde física, perfil econômico, 

envolvimento com criminalidade e uso abusivo de substâncias. Em outra coorte 

de 500 pares de irmãos, o irmão com autocontrole mais baixo teve resultados 

piores, apesar do mesmo contexto familiar.  

A memória operacional é responsável pelo armazenamento, organização 

e manipulação de múltiplas informações em um curto espaço de tempo (Cassetta 

et al., 2016; Müller et al., 2002), portanto, essencial para o planejamento, 

aprendizagem e compreensão de qualquer interação de linguagem, seja ela oral 

ou gráfica (Diamond, 2012).  
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A flexibilidade cognitiva é a habilidade de lidar com situações, por vezes 

controversas e não premeditadas, de maneira coerente, assumindo erros, 

ajustando prioridades e buscando soluções alternativas (Diamond, 2012). 

Identificar deficiências na flexibilidade cognitiva pode auxiliar os profissionais 

responsáveis no desenvolvimento de tratamentos com o objetivo de desenvolver 

um melhor controle nos comportamentos de alto risco, reduzindo assim os danos 

ao indivíduo e à sociedade (Polezzi et al., 2010). 

O córtex pré-frontal (CPF) é destacado como a principal região cerebral 

central no controle das FEs (Kamigaki, 2019), tendo como função fundamental 

identificar o estímulo e escolher a ação mais apropriada, enquanto inibe outras 

alternativas iniciadas automaticamente por sinais exógenos e endógenos 

(Botvinick et al. 2001). Essa função possibilita a realização de uma tarefa após 

o fim do estímulo apresentado ( memória operacional),  a reação ao estímulo em 

um contexto mutável (flexibilidade cognitiva) e a  priorizarização de uma ação 

mais assertiva  em detrimento à outra predominantemente associada ao 

estímulo, intuição ou instinto (controle inibitório) (Baddeley, 2012; Monsell, 2003; 

O desempenho das FEs será proporcional à qualidade de interpretação das 

múltiplas demandas externas, bem como o seu alinhamento ao estado interno 

do indivíduo. 

 

1.2.1. Funções Executivas em portadores de TDAH 
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      Uma variedade de déficits tem sido consistentemente documentada no 

TDAH. A maioria se enquadra no domínio das funções executivas , sendo 

evidente em testes de atenção, inibição, memória operacional verbal e não 

verbal, tomada de decisão, planejamento e solução de problemas (Bálint et 

al., 2015; Barkley & Fischer. 2018; Roshani et al., 2020). Os déficits das FEs  

podem precipitar, influenciar ou provocar muitos dos sintomas  do TDAH  ( 

Silverstein et al., 2018), relação demonstrada em todos os domínios (Adler et 

al., 2017; Faraone et al., 2015; Fried et al., 2016; McLuckie et al., 2018). 

Willcutt et al., (2005), realizaram uma meta-análise com 83 estudos que 

administraram avaliações das funções executivas comparando grupos com 

portadores do TDAH (N=3734) e não portadores (N=2969). Grupos com 

TDAH exibiram comprometimento significativo em todas as tarefas de FEs. 

Os efeitos mais fortes e consistentes foram obtidos nas medidas de 

capacidade inibitória e memória operacional.  

 Os estudos de (Nigg et al.,2005; Castellanos et al.,2006; Matthews et al., 

2014) enfatizaram a importância das questões de heterogeneidade para a 

definição de conceitos e abordagens atuais no TDAH ao apontar que, embora 

exista um padrão de compromentimento das funções executivas nos portadores, 

a apresentação dessa deficiência varia drasticamente. Nesse cenário, alguns 

indivíduos serão acometidos por deficiência generalizada em diferentes funções 

executivas, outros exibirão profundo compromentimento em apenas uma função 

executiva, existindo inclusive, casos em que portadores desse transtorno não 

apresentem qualquer comprometimento das funções executivas. 
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 O estudo de Kofler et al. (2019),  foi o primeiro a avaliar a 

heterogeneidade em todos os três domínos das FEs do TDAH. Crianças de 8 a 

13 anos com e sem TDAH foram avaliadas por meio de uma bateria de testes.  

89% das crianças com TDAH  mostraram comprometimento em pelo menos uma 

função executiva (62% memória operacional; 27% controle inibitório e 38% 

flexibilidade cognitiva), sendo que 54% mostraram prejuízos  em apenas um 

domínio, 35% em dois ou todos os três domínios. 

           As funções executivas são apontadas como fator principal nas 

dificuldades sociais, emocionais e acadêmica das crianças com TDAH (Barkley, 

2005) e determinantes na diminuição de seus sintomas quando estimuladas em 

treinamentos e intervenções que envolvam atividade motora. As práticas de 

intervenção serão mais eficazes se propuserem estimulação simultânea das 

múltiplas funções que costumam estar deficientes em crianças com TDAH 

(Dovis, 2015). 

 

 

1.3. Artes Marciais  

 

Historicamente, as artes marciais enfatizam a disciplina, autocontrole e 

desenvolvimento da personalidade (Diamond e Lee, 20011; Lakes e Hoyt, 2004), 

são importantes no desenvolvimento de empatia, consciência e controle da 
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agressividade, ferramentas essenciais para a socialização da criança (Posner e 

Rothbart, 2000; Trulson, 1986) e prevenção de uma ampla gama de resultados 

negativos na vida adulta (Healey e Halperin, 2015). No entanto, as artes marciais 

têm sido negligenciadas como ferramenta psicoterapêutica (Fuller, 1988).    

Dentre os muitos benefícios associados ao treinamento de artes marciais, 

(Konzak e Boudreau, 1984) destacam a melhora da assertividade, concentração, 

autoconfiança e estabilidade emocional, habilidades essenciais para melhora na 

aprendizagem e socialização. Em estudo publicado em 1990 Seitz et al., 

descreveram as artes marciais como ferramenta facilitadora para uma 

administração mais eficiente da própria energia, maior habilidade em lidar com 

emoções e sentimentos, e maior consciência das próprias capacidades mentais.   

As artes marciais crescem exponencialmente em número de praticantes 

e visibilidade ao redor do mundo, e devem ser consideradas como forma de 

tratamento suplementar para crianças com TDAH (Woodward, 2009), já que, 

além de melhora cognitiva e motora, desenvolvem autoestima, autocontrole e 

atuam na formação do caráter da criança (Lakes e Hoyt, 2004; Richman e 

Rehberg, 1986).  

Nos últimos anos, os estudos têm focado em uma população composta 

por crianças e adolescentes, e as artes marciais ocidentais ganharam mais 

atenção (Vertonghen e Theeboom, 2010), no entanto, até o presente momento, 

pesquisas tendo as artes marciais como tema central, tem se concentrado 

principalmente nos benefícios para a saúde física e lesões resultantes da prática 

da modalidade ( Ouergui et al.,2014; Jäggi et al., 2015; Jensen et al., 2017; 
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Koutures e Demorest, 2018),   o que torna premente o desenvolvimento de novas 

pesquisas abordando fatores relacionados à saúde mental e psicossocial, bem 

como os efeitos causados por intervenções que a utilizem como ferramenta 

principal ou suplementar em tratamentos de transtornos do 

neurodesenvolvimento.  

 

 

1.3.1 Artes Marciais e Funções Executivas 

 

As artes marciais aparecem como uma das estratégias de maior sucesso 

na melhora das funções executivas das crianças, já que desenvolvem a parte 

cognitiva, física e social. Como característica, é uma atividade dinâmica que 

demanda atributos físicos e mentais de maneira desafiadora, trazendo alegria e 

orgulho aos praticantes (Diamond ,2012). 

O treinamento de  artes marciais requer a interação de seus praticantes 

em um ambiente dinâmico. Estudos anteriores forneceram evidências de que a 

participação regular em treinamentos de artes marciais, pode facilitar a melhora 

das FEs.  Em estudo publicado em 2017, Cho et al.,  descobriram que as crianças 

que foram submetidas a 16 semanas de treinamento de Taekwondo tiveram 

melhor desempenho no Stroop Color and Word Test, que avalia a capacidade 

de controlar impulsos, do que aquelas sem treinamento de Taekwondo. O nível 
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intenso de demandas cognitivas e  físicas pode desempenhar um papel na 

facilitação do desenvolvimento das FEs.  

 O estudo de Lakes & Hoyt  (2004), demonstrou um impacto positivo de 

uma intervenção escolar de artes marciais nas funções executivas de alunos do 

ensino fundamental. Foram  designados aleatoriamente, 207 alunos para uma 

intervenção no Taekwondo, e a outra metade serviu como controle. O grupo de 

intervenção participou do Taekwondo tradicional durante 2 de suas 3 sessões 

semanais. O grupo controle participou da Educação Física padrão em todas as 

três sessões semanais.  O grupo Taekwondo mostrou melhorias significativas 

nas áreas de regulação cognitiva, afetiva e motora ; as crianças do grupo 

Taekwondo também foram melhor avaliadas por seus professores em relação 

ao comportamento social.  

A relação entre as habilidades motoras, funções executivas e o 

desempenho acadêmico e social, é reportada com frequência na literatura 

especializada e, embora esteja bem estabelecida por meio de estudos com 

evidências e resultados consistentes, é necessário um maior entendimento 

acerca dos mecanismos estruturais dessa inter-relação. Evidências mostraram 

um pior desenvolvimento motor em portadores do TDAH quando comparados a 

controles saudáveis (Goulardins et al., 2013).  

Estudos indicam uma coativação no cerebelo, nos gânglios basais e no 

córtex pré-frontal durante a execução específica de atividades cognitivas e 

motoras (Diamond, 2000). Segundo Bush et al. (2000), os circuitos neurais 

recrutados nas atividades motoras e funções executivas são compostos pelo 

córtex pré-frontal, cerebelo e o córtex cingulado anterior, se conectando ao 

hipotálamo e influenciando o processo de aprendizagem e em especial a 
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consolidação de novas memórias (Posner e Rothbart, 2014; Budde et al., 2008). 

Nesse contexto, as  artes marciais podem ter um impacto importante, já que 

existe uma alta demanda física e cognitiva nos treinamentos (Bandura, 1997). 

Na maior e mais abrangente revisão sistemática até o momento, Diamond 

e Ling (2020) analisaram os efeitos de intervenções com o objetivo de melhorar 

as funções executivas. Foram  179 estudos relatados em 193 artigos incluindo 

treinamento cognitivo computadorizado e não computadorizado, neurofeedback, 

programas escolares, atividade física (treinamento aeróbico e de resistência), 

práticas de movimentos conscientes, com maior demanda de atenção 

(sedentárias  ou baseadas em movimentos) e diversos (por exemplo, teatro e 

piano), em todas as idades. 

A abordagem que mostrou os melhores resultados foram práticas de 

movimentos conscientes (como as artes marciais). Programas escolares 

promissores apresentaram o segundo melhor resultado, seguido pelo 

treinamento cognitivo não computadorizado. As intervenções de treinamento 

resistido e exercícios aeróbicos "simples" (como correr ou caminhar) mostraram 

o menor benefício . 

 

 

1.4 Associação entre o TDAH, Funções Executivas e Artes Marciais 
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Embora não exista nenhuma pesquisa abordando diretamente a relação 

entre o TDAH, o desempenho das múltiplas funções executivas e as artes 

marciais em crianças, alguns estudos mostram resultados encorajadores. 

No único estudo do nosso conhecimento associando TDAH, artes 

marciais e mais de uma função executiva, Kadri et al. (2019) investigou os efeitos 

de uma intervenção de Taekwondo de 18 meses de duração em adolescentes 

portadores de TDAH e os resultados mostraram melhora na atenção seletiva. 

 Em uma meta-análise, Lambez et al. (2020) avaliaram por meio dos 

resultados encontrados em estudos publicados entre 1980 e 2017, os efeitos 

neuropsicológicos de intervenções não farmacológicas para o TDAH.  Foram 

incluídos 18 estudos com intervenções que foram divididos em quatro 

categorias: neurofeedback, terapia cognitivo-comportamental, treinamento 

cognitivo e exercícios físicos. Os exercícios físicos, especialmente os que 

incluiuram o direcionamento das funções executivas, mostraram  o melhor efeito. 

Com base nessas descobertas, Lambez conclui que é possível integrar  as artes 

marciais e outros exercícios físicos que envolvam flexibilidade cognitiva e 

inibição de comportamentos impulsivos no escopo de tratamento do TDAH.  

 

1.5 Qualidade de vida  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida como 

"a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e dos 

sistemas de valores em que vive e em relação a seus objetivos, expectativas, 
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padrões e preocupações" (WHOQOL Group, 1995). Qualidade de vida na 

pesquisa médica é atribuída à qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), 

um conceito multidimensional que aborda os domínios físico, psicológico e social 

da saúde (Haraldstad et al, 2019) Funcionamento físico refere-se à autonomia e 

eficiência da mobilidade, autocuidado, e atividades rotineiras e funcionais. A 

saúde psicológica aborda elementos como funcionamento cognitivo e emocional. 

A saúde social se refere à quantidade e qualidade dos contatos e interações 

sociais, bem como a percepção do avaliado em relação às próprias capacidades 

quando comparadas aos pares. Esses domínios são influenciados também por 

fatores familiares, culturais e socioeconômicos (Schwörer et al., 2020). 

          Os resultados são obtidos por meio do relato dos pais/responsáveis em 

relação à criança e do autorrelato da criança, essencial (Coghill et al., 2009), 

cada vez mais reconhecido, e frequente em estudos investigando as condições 

crônicas de saúde, podendo assim auxiliar a identificação de subgrupos e o 

direcionamento quanto às ações destinadas à prevenção e ao tratamento (Varni 

et al., 2006). 

 Estudos mostraram que o aspecto físico, tem maior concordância em 

relação aos dois relatos quando comparados aos aspectos emocionais, 

apontando assim uma diferença importante entre os domínios observáveis e não 

observáveis.  (Guyatt et al., 1993; Klassen et al., 2006).  

 

1.5.1 Qualidade de vida em portadores de TDAH 
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Os instrumentos que avaliam a qualidade de vida (QV) têm sido cada vez 

mais utilizados em pesquisas com crianças portadoras do TDAH, com o objetivo 

de melhor compreender a percepção pessoal e cotidiana em relação à saúde e 

bem-estar (Galloway et al., 2016). O conhecimento específico sobre cada um 

dos domínios que afetam com maior prevalência a qualidade de vida de crianças 

com transtornos psiquiátricos, pode contribuir no processo diagnóstico e na 

definição de objetivos e ações mais assertivas (Bastiaansen et al., 2004).  

Estudos que avaliaram a QV em crianças com TDAH e seus 

pais/cuidadores, indicaram que ambos relataram as dificuldades relacionadas ao 

transtorno, interferindo diretamente nas atividades do cotidiano (Klassen et al., 

2006, Escobar et al., 2005), e que, quando comparadas aos controles saudáveis, 

demonstram índices inferiores de QV. Essas avaliações são importantes tanto 

para verificar a efetividade do tratamento proposto como para observar o 

comprometimento subsequente ao transtorno (Klassen et al., 2004; Topolski et 

al., 2004; Martènyi et al., 2009; Varni et al., 2001).  
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2.Justificativa/Hipótese 

 

Os sintomas do TDAH persistem em grande parcela dos portadores 

durante toda a vida, aumentando a probabilidade desses indivíduos 

desenvolverem distúrbios psiquiátricos, se envolverem em abuso de 

substâncias, acidentes, criminalidade, suicídio e outros comportamentos que 

causarão prejuízos pessoais e à sociedade (Matza et al., 2005; Flory et al., 2006; 

Cox et al., 2011).  

Tendo em vista a contribuição de estudos científicos ao desenvolvimento 

de políticas públicas, práticas educacionais, sociais e, de intervenções 

medicamentosas e não medicamentosas, é necessário que crianças e adultos 

afetados, familiares, amigos, professores, tutores e profissionais da área 

ampliem o entendimento acerca do TDAH e juntos contribuam para uma maior 

assertividade na identificação, diagnóstico e planejamento de tratamentos. 

Estudos apresentados na introdução propõem que as habilidades 

adquiridas nos treinamentos de artes marciais podem favorecer o 

desenvolvimento das funções executivas e, dessa maneira, diminuir os sintomas 

e melhorar a qualidade de vida das crianças com o TDAH. No entanto, até onde 

temos conhecimento não existe nenhum estudo que tenha verificado o efeito do 

treinamento de artes marciais na melhora do desempenho das múltiplas funções 

executivas, da qualidade de vida e na diminuição dos sintomas em crianças 
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portadoras do transtorno. Nesse contexto, se torna premente a necessidade de 

novas pesquisas sobre o tema. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo dessa pesquisa foi identificar e avaliar a relação entre a prática 

de artes marciais e a melhora nas funções executivas, diminuição dos sintomas 

de desatenção, hiperatividade/impulsividade, e qualidade de vida em crianças 

de nove a 12 anos de idade, avaliadas por meio de testes específicos aplicados 

pré e pós 32 sessões de treinamento e após 12 meses de conclusão da 

intervenção. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar modificações na memória operacional (verbal e visuoespacial), 

no controle inibitório e na flexibilidade cognitiva; 

- Observar modificações nos relatos de professores e pais/responsáveis 

em relação aos sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade das 

crianças; 

- Observar modificações nos relatos da criança e pais/responsáveis em 

relação à qualidade de vida da criança; 

- Avaliar o efeito a longo prazo do treinamento de artes marciais no TDAH. 
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4. Métodos 

A referida pesquisa é um estudo prospectivo, desenvolvido com 

abordagem quantitativa, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo- Aprovação CEP:2.530.602 e apresentando o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

82393617.4.0000.0065.  

 

4.1. Casuística 

4.1.1 Sujeitos 

 

Foram sujeitos desta pesquisa 12 crianças (nove meninos; três meninas) 

de nove a 12 anos de idade, alunos da Escola Estadual Professor Victor Oliva, 

diagnosticadas como portadoras do Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperatividade pela equipe do Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de acordo 

com os critérios do DSM-5, e que obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão/exclusão: 

- SNAP-IV indicando níveis prejudiciais de desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade em ao menos dois ambientes por um período de no 

mínimo seis meses; 

-  QI igual ou superior a 85; 

-  Ausência de déficits intelectuais; 
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-  Sem uso de medicação para TDAH por pelo menos dois dias no 

momento da avaliação. 

- Ausência de outros transtornos psiquiátricos (com exceção do TOD) 

 

4.2. Participantes e Procedimentos 

4.2.1 Procedimento para seleção dos sujeitos 

 

O Questionário Swanson, Nolan and Pelham- Teacher and Parent Rating 

Scale (SNAP-IV), traduzido para o português por Mattos et al., 2006 foi entregue 

aos professores da Escola Estadual Professor Victor Oliva para indicação dos 

sintomas de desatenção e hiperatividade / impulsividade de 125 alunos de nove 

a 12 anos. Os professores preencheram o questionário, e quando foram 

relatados níveis prejudiciais de desatenção ou hiperatividade / impulsividade no 

ambiente escolar, os pais / responsáveis da criança foram convidados a 

comparecerem à instituição para maiores esclarecimentos e a participarem do 

estudo, assinando, para tanto, o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE).  

Todos os responsáveis pelos participantes deram consentimento 

informado por escrito antes da coleta de dados e, após a assinatura, 

responderam o SNAP-IV para a confirmação dos sintomas do TDAH no ambiente 

familiar. Nos casos confirmados, neuropsicólogas do Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas aplicaram o teste Wechsler Abbreviated Scale of 

Intelligence (WASI) com o objetivo de avaliar o coeficiente intelectual (QI). As 

crianças que atingiram pontuação igual ou superior a 85, foram encaminhadas 

ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo, onde foram avaliadas para a confirmação do 

diagnóstico de TDAH segundo os critérios do DSM-5, gerando assim um 

protocolo de atendimento (Anexo C) com anamnese detalhada, e afastada a 

presença de outros transtornos psiquiátricos, com exceção ao Transtorno 

Opositor Desafiador -TOD, devido à sua grande prevalência como distúrbio 

coexistente ao TDAH (Connor et al., 2010; Martènyi et al., 2009). Foi gerada 

também uma ficha de identificação (Anexo D), com o objetivo de entender o perfil 

socioeconômico dos participantes e suas famílias. A ficha apresentava: 

- Dados pessoais; 

- Renda familiar; 

- Grau de escolaridade dos pais/responsáveis; 

- Estado civil dos pais/responsáveis. 

 

 

4.2.2 Distribuição e alocação dos sujeitos da pesquisa 

 

Os indivíduos analisados, que obedeceram aos critérios de inclusão e de 

exclusão e aceitaram participar da pesquisa foram alocados no grupo de 

intervenção. Por ser um estudo piloto, utilizamos uma amostra de conveniência.  

 

4.2.3. Procedimentos para coleta de dados 

 

Os testes específicos foram administrados de dezembro de 2018 a julho 

de 2020 com o objetivo de  verificar o impacto das artes marciais nas funções 

executivas, qualidade de vida e nos sintomas de TDAH. Todos os participantes 
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foram avaliados individualmente em três momentos distintos distintas, sempre 

às quartas-feiras pela manhã (entre 9h00 e 11h30 com intervalo de 5 minutos 

entre os testes). A primeira avaliação foi dois meses antes do início da 

intervenção, a segunda avaliação foi cinco dias após a última sessão da 

intervenção e a terceira avaliação foi 12 meses após o término da intervenção. 

Cinco neuropsicólogas experientes e bem treinadas aplicaram os testes e não 

foram informados se haveria alocação em grupos diferentes (controle e 

intervenção). 

Oito instrumentos, chamados Victoria Stroop Test, Trail Making Test A / 

B, Wisconsin Card Sorting Test, Digit Span Test, Corsi Block Tapping Test, 

PedsQL e SNAP-IV, foram administrados para avaliar o controle inibitório , 

flexibilidade cognitiva, memória operacional (verbal e visuoespacial), qualidade 

de vida e sintomas do TDAH. 

 

-  Controle inibitório 

 

O controle inibitório foi verificado por meio do Victoria Stroop Test, uma 

versão abreviada do Teste Stroop (Stroop, 1935), composta por três subtestes, 

cada um apresentando 24 itens de estímulo. O primeiro cartão mostra estampas 

em quatro cores diferentes (verde, azul, vermelho e amarelo), o segundo, 

palavras escritas nas mesmas quatro cores, e o terceiro, palavras escritas 

correspondentes às quatro cores, impressas em uma cor que é sempre diferente 

da cor escrita. A pontuação é o tempo em segundos e o número de erros 

cometidos em cada cartão (Fallman et al., 2019). Historicamente, o Stroop Color-

Word Test (SCWT) avalia a capacidade de inibir uma ação predominantemente 
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associada ao estímulo, priorizando outra mais assertiva quanto ao cumprimento 

da tarefa estabelecida (Zacks & Hasher, 1994; Parris et al. , 2019). Esta 

habilidade recebeu o nome de "Efeito Stroop" descrito por Stroop (1935). 

 

- Flexibilidade cognitiva 

 

A flexibilidade cognitiva foi avaliada por meio dos testes Wisconsin Card 

Sorting Test-64 (WCST-64) e do Trail Making Test A e B (TMT- A/B); 

O Wisconsin Card Sorting Test-64 (WCST-64) é uma  adaptação do 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) desenvolvido em 1993 (Heaton et 

al.,1993), e consiste em combinar 64 cartas, uma por vez, com uma das quatro 

amostras de cartas que variam em cor, formato e número. Os participantes 

aprendem a regra de classificação por tentativa e erro a partir da resposta dada 

pelo examinador à cada tentativa. A regra de classificação muda após dez 

respostas corretas consecutivas. O teste avalia o número de acertos/erros, erros 

perseverativos (mesmo erro na sequência mesmo com reposta negativa do 

examinador), falha em manter o set (erros após cinco acertos consecutivos, 

caracterizando lapso de atenção) e número de categorias ( a cada 10 acertos 

consecutivos). 

O Trail Making Test A / B (TMT-A / B) avalia a flexibilidade cognitiva e 

consiste em 2 subtestes com 25 itens distribuídos aleatoriamente em uma folha 

de papel: na parte A, o objetivo é conectar números (1 a 25) e na parte B, alternar 

números e letras em ordem crescente e alfabética. Os resultados são o tempo 

em segundos necessário para concluir e o número de erros cometidos. A Parte 
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B requer funções cognitivas mais complexas e provou ser sensível à disfunção 

no córtex pré-frontal (Jang et al., 2016). 

 

- Memória operacional 

 

A memória operacional verbal foi verificada por meio do Digit Span Test 

(DST). Os participantes receberam oralmente em intervalos de um segundo 

(Gignac et al., 2019), sequências gradualmente maiores e foram solicitados a 

repeti-las, na mesma ordem e em ordem inversa. A pontuação é dada 

considerando o número de acertos obtidos na ordem direta, inversa e no total.  

A memória operacional visuoespacial foi avaliada por meio do teste Corsi 

Block Tapping Test; 

O CBTT  avalia a capacidade de memória operacional visuoespacial. O 

teste consiste em nove cubos (blocos) posicionados em uma tábua. Os 

participantes recebem visualmente sequências de cubos (o avaliador tocará em 

cima de cada bloco, determinando assim uma sequência numérica que também 

aumentará gradativamente)e serão solicitados a repeti-los, na mesma ordem e 

em ordem inversa. A pontuação é dada considerando o número de acertos 

obtidos na ordem direta, inversa e no total.   

 

-  Qualidade de vida 

 

A qualidade de vida (QV) foi verificada por meio da Escala de Qualidade 

de Vida Familiar-Parental - Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL 4.0). 

O questionário é composto por 23 itens separados em quatro domínios: físico, 
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emocional, social e acadêmico, e que devem ser respondidos da seguinte forma: 

nunca (100 pontos), quase nunca (75 pontos), algumas vezes (50 pontos), 

muitas vezes (25 pontos) e quase sempre (0 ponto) . A pontuação total é a soma 

de todos os itens dividida pelo número de itens da escala e, quanto maior o valor, 

melhor a qualidade de vida. 

 

- Sintomas do TDAH 

 

Os sintomas de desatenção e hiperatividade / impulsividade foram 

verificados por meio da Escala de Classificação de Swanson, Nolan e Pelham 

(SNAP-IV), com uma versão em português desenvolvida por Mattos et al. (2006). 

A criança ou adolescente tem mais sintomas de desatenção do que o esperado 

se entre os itens 1 a 9 houver seis ou mais respostas "um pouco" ou "demais" e 

mais de hiperatividade / impulsividade do que o esperado se entre os itens 10 a 

18 houver seis ou mais respostas “um pouco” ou “demais”. A avaliação ocorreu 

com os relatos dos professores e pais / responsáveis.   

 

4.2.4. Intervenção de Artes Marciais 

 

As 32 sessões de treinamento de Artes Marciais aconteceram duas (2) 

vezes por semana, nas instalações esportivas da escola parceira sempre às 

11:00, durante um semestre letivo (fevereiro-junho de 2018), com frequência 

mínima para permanência na pesquisa estabelecida em 75%. A duração de cada 

sessão foi de cinquenta (50) minutos. A intervenção teve enfoque na parte física 
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e técnica, específicas aos treinamentos de Boxe e Kickboxing. As sessões foram 

organizadas no seguinte formato: 

- Aquecimento: 15 minutos de dinâmicas lúdicas específicas das Artes 

Marciais em grupo; 

- Parte principal: 25 minutos de técnicas específicas de Artes Marciais, 

praticadas individualmente e em duplas; 

- Finalização: Circuito de 10 minutos de exercícios físicos e treinamento 

com manoplas (material utilizado em treinamentos com o objetivo de 

desenvolver precisão nos movimentos, atenção e velocidade de reação) com o 

pesquisador. O treinamento foi dividido em três fases: 

1ª Fase: Introdução aos golpes e técnicas básicas de ataque de socos 

(estático): oito sessões; 

2ª Fase: Técnicas básicas de ataque de socos e chutes (estático): oito 

sessões; 

3ª Fase: Técnicas básicas de ataque de socos e chutes (dinâmico): 16 

sessões. 

A descrição completa do treinamento segue abaixo: 

 

          1ª Fase: Introdução aos golpes e técnicas básicas de ataque de socos 

(estático): oito sessões 

Aquecimento:  

          – queimada; 

          - pega-pega com o pé (exercício em que os participantes deixam as 

mãos entrelaçadas atrás do corpo e o objetivo é pisar no pé do outro e não deixar 

que pisem no seu);  
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- vivo ou morto. 

Parte principal: os participantes aprenderam quatro tipos de socos: golpe 

frontal com o punho que está à frente na posição de guarda (jab), golpe frontal 

com o punho que está atrás na posição de guarda (direto), golpe semi-circular 

que visa atingir o alvo lateralmente (cruzado) e o golpe vertical de baixo para 

cima (upper). Esses golpes foram praticados em 16 rounds (seis rounds feitos 

individualmente e 10 em duplas) de um minuto com intervalos de 30 segundos 

entre os rounds. Os golpes foram efetuados somente ao receber o comando do 

treinador. O sinal de comando aconteceu por meio de um apito. 

 

Técnicas praticadas individualmente, divididas por round: 

 

1- Jab; 

2- Direto; 

3- Cruzado de esquerda; 

4- Cruzado de direita; 

5- Upper de esquerda; 

6- Upper de direita. 

 

Técnicas praticadas em duplas, divididas por round e alternando quem 

executa a técnica: 

 

7- Jab + direto - criança A; 

8- Jab + direto - criança B; 

9- Cruzado de esquerda + cruzado de direita - criança A; 
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10-  Cruzado de esquerda + cruzado de direita - criança B; 

11-  Upper de esquerda + upper de direita - criança A; 

12-  Upper de esquerda + upper de direita - criança B; 

13-  Jab+ direto + cruzado de esquerda + cruzado de direita - criança 

A; 

14-  Jab+ direto + cruzado de esquerda+ cruzado de direita - criança B; 

15-  Jab+ direto + cruzado de esquerda+ cruzado de direita + upper de 

esquerda + upper de direita - criança A; 

16-  Jab+ direto + cruzado de esquerda+ cruzado de direita + upper de 

esquerda + upper de direita - criança B. 

 

Finalização: Circuito com oito estações de exercícios praticados 

individualmente em rounds de um minuto por 15 segundos de intervalo: 

 

1- Corrida; 

2- Saltos com corda; 

3- Flexões de braços; 

4- Abdominais; 

5- Arremesso de medicine ball; 

6- Caminhada; 

7- Movimentação de pernas usando uma bola de tênis batendo contra 

o chão e alternando as mãos; 

8- Manopla com o treinador (revisão das técnicas praticadas na parte 

principal, com o comando do treinador). 
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2ª Fase: Técnicas básicas de ataque de socos e chutes (estático): oito 

sessões; 

 

 Aquecimento:  

          - queimada; 

          - pega-pega com o pé (exercício em que os participantes deixam as 

mãos entrelaçadas atrás do corpo e o objetivo é pisar no pé do outro e não deixar 

que pisem no seu); 

         - vivo ou morto. 

 

 Parte principal: os participantes aprenderam três tipos de chutes: 

frontal, semi-circular nas pernas (semi-circular baixo) e semi-circular na altura 

média (semi-circular médio). Os golpes de chute foram combinados com os 

golpes de socos aprendidos na fase anterior. Esses golpes foram praticados em 

16 rounds (seis rounds feitos individualmente e 10 em duplas) de um minuto com 

intervalos de 30 segundos entre os rounds. Os golpes foram efetuados somente 

ao receber o comando do treinador. O sinal de comando aconteceu por meio de 

um apito. 

 

 

 

Técnicas praticadas individualmente: 

 

1- Chute frontal com a perna esquerda; 
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2- Chute frontal com a perna direita; 

3- Chute semi-circular baixo com a perna esquerda; 

4- Chute semi-circular baixo com a perna direita; 

5- Chute semi-circular médio com a perna esquerda; 

6- Chute semi-circular médio com a perna direita. 

 

Técnicas praticadas em duplas, alternando quem executa a técnica: 

 

7- Jab + direto + chute frontal de esquerda + chute frontal de direita - 

criança A; 

8- Jab + direto + chute frontal de esquerda + chute frontal de direita - 

criança B; 

9-  Cruzado de esquerda + upper de direita + semi-circular baixo de 

esquerda - criança A; 

10-  Cruzado de esquerda + upper de direita + semi-circular baixo de 

esquerda - criança B; 

11-  Cruzado de direita + upper de esquerda + semi-circular baixo de 

direita -criança A; 

12-  Cruzado de direita + upper de esquerda + semi-circular baixo de 

direita - criança B; 

13-  Jab + direto + cruzado de esquerda + upper de direita + semi-

circular médio de esquerda - criança A; 

14-  Jab + direto + cruzado de esquerda + upper de direita + semi-

circular médio de esquerda - criança B; 
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15-  Jab + cruzado de direita + upper de esquerda + semi-circular 

médio de direita - criança A; 

16-  Jab + cruzado de direita + upper de esquerda + semi-circular 

médio de direita - criança B. 

 

 Finalização: Circuito com oito estações de exercícios praticados 

individualmente em rounds de um minuto por 15 segundos de intervalo: 

 

1- Corrida; 

2- Saltos com corda; 

3- Flexões de braços; 

4- Abdominais; 

5- Arremesso de medicine ball; 

6- Movimentação de pernas usando uma bola de tênis batendo contra 

o chão e alternando as mãos; 

7- Caminhada; 

8- Manopla com o treinador (revisão das técnicas praticadas na parte 

principal, com o comando do treinador). 

 

 

3ª Fase: Técnicas básicas de ataque de socos e chutes (dinâmico): 16 

sessões. 

 

 Aquecimento: 
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           - queimada; 

           - pega-pega com o pé (exercício em que os participantes deixam 

as mãos entrelaçadas atrás do corpo e o objetivo é pisar no pé do outro e não 

deixar que pisem no seu); 

         -  vivo ou morto. 

 

 Parte principal: Os golpes de socos e chutes foram aplicados em 

movimento. Essa dinâmica foi praticada em oito rounds (dois rounds feitos 

individualmente e seis em duplas) de dois minutos com intervalos de 45 

segundos entre os rounds. 

 

Técnicas praticadas individualmente:  

 

Durante os dois minutos de atividade do round, as crianças estavam 

movimento de pernas aguardando o comando do treinador, que indicava as 

sequências de golpes a serem executados. As combinações de golpes foram 

indicadas pelo treinador de modo aleatório. A criança executava a técnica 

requerida e voltava a se movimentar enquanto aguardava o comando seguinte. 

 

1 – sequências aleatórias com o mínimo de 2 e máximo de 4 golpes de 

socos e chutes 

2- sequências aleatórias com o mínimo de 2 e máximo de 6 golpes de 

socos e chutes 

 

Técnicas praticadas em duplas: 
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Durante os dois minutos de atividade do round as crianças executaram 

alternadamente, técnicas estabelecidas previamente. As crianças estavam em 

movimento e receberam um comando por meio de um apito e uma buzina, que 

indicava o momento de efetuar a técnica. O apito indicava o momento de ação 

da criança A e a buzina o da criança B. 

 

1- Jab + direto + cruzado de esquerda +cruzado de direita + upper de 

esquerda + upper de direita - crianças A e B; 

2- Jab + direto + chute frontal de esquerda + chute frontal de direita - 

crianças A e B; 

3- Cruzado de esquerda + upper de direita + semi-circular baixo de 

esquerda - crianças A e B; 

4- Cruzado de direita + upper de esquerda + semi-circular baixo de 

direita - crianças A e B; 

5- Jab + direto + cruzado de esquerda + upper de direita + semi-

circular médio de esquerda - crianças A e B; 

6- Jab + cruzado de direita + upper de esquerda + semi-circular médio 

de direita - crianças A e B. 

 

 Finalização: Circuito com oito estações de exercícios praticados 

individualmente em rounds de um minuto por 15 segundos de intervalo: 

 

1- Corrida; 

2- Saltos com corda; 
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3- Flexões de braços; 

4- Abdominais; 

5- Arremesso de medicine ball; 

6- Movimentação de pernas usando uma bola de tênis batendo contra 

o chão e alternando as mãos; 

7- Caminhada; 

8- Manopla com o treinador (revisão das técnicas praticadas na parte 

principal, com o comando do treinador). 

 

4.3. Análises estatísticas 

 

A análise estatística da significância das diferenças entre os resultados 

pré e pós-intervenção foi realizada por meio do teste T de Student pareado e, 

para monitorar e avaliar o efeito de longo prazo, por meio da análise de medidas 

repetidas em testes multivariados, ambos realizados por Software SPSS versão 

14.0 - IBM, com nível de significância estatística estabelecido em α = 0,05. Nos 

casos de significância estatística, o teste pós-roc de Bonferroni foi aplicado. 

 

4.3.1. Métodos de análise estatística  

 

Na fase anterior à intervenção foram realizadas:  

1. A verificação da ausência de erros materiais ou de falhas nos dados 

coletados;  
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2. A análise da presença de outliers (observações que distam da média 

mais que 3 vezes o desvio padrão ou mais extremos que 1.5 de distância entre 

quartis);  

3. A avaliação da possível não-normalidade da distribuição das variáveis 

por meio do teste de Shapiro-Wilks. 

Na fase posterior à intervenção, foram realizados:  

1. A verificação da qualidade dos dados, da presença de outliers e análise 

descritiva dos desfechos (analogamente aos pontos 1, 2 e 3 da análise pré-

intervenção).  

2. Cálculo das diferenças das medidas para cada sujeito e avaliação de 

média, desvio-padrão e o valor de p, comparando resultados pré, pós, e 12 

meses após a intervenção. 
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5. Resultados  

 

           Inicialmente, foram selecionadas 31 crianças que apresentaram o 

questionário SNAP-IV identificando sintomas de desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade, reportados voluntariamente pelos 

pais/responsáveis e professores, no ambiente escolar e familiar, durante o 

período mínimo de seis meses. Os pais/responsáveis autorizaram a participação 

das crianças por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

         Após a identificação dos sintomas, existentes no ambiente familiar e 

escolar, e da permissão dos responsáveis, as crianças foram submetidas ao 

teste WASI, com o objetivo de avaliar a inteligência verbal e executiva. O teste 

foi administrado por cinco neuropsicólogas experientes e bem treinadas, 

profissionais do Ambulatório de Neuropediatria (ANPE006) do Instituto da 

Criança (ICr) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Das 31 crianças submetidas ao teste, 

18 (58.06%) obtiveram o resultado acima ou igual a 85, mínimo estipulado como 

critério de inclusão nesta pesquisa. Treze crianças (41,94%) obtiveram o 

resultado abaixo de 85 e, com o intuito de afastar possíveis variáveis 

confundidoras e isolar o TDAH como principal efeito causal de interferência, 

optamos por excluí-los desta pesquisa, apesar de estarmos cientes de que o 
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rebaixamento intelectual não impede que estes indivíduos também sejam 

acometidos pelo transtorno.  

          As 18 (dezoito) crianças que obtiveram o resultado igual ou maior ao 

mínimo previamente estabelecido, foram encaminhadas para o Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, onde foram avaliadas para a confirmação do diagnóstico de TDAH e 

dos critérios de inclusão. afastada a presença de déficit intelectual e de outros 

transtornos psiquiátricos, de acordo com o DSM-5. Dessas 18 crianças: 

- 3 crianças não compareceram à consulta e foram excluídas da pesquisa. 

- 1 criança foi diagnosticada com o Transtorno de Espectro Autista (TEA) e foi 

excluída da pesquisa. No entanto deu início ao tratamento do transtorno no 

próprio ambulatório e permanece sendo acompanhado até a presente data. 

- 1 criança não teve o diagnóstico confirmado para o TDAH e foi excluída da 

pesquisa. 

- 1 criança saiu da escola durante a fase de intervenção e foi excluída da 

pesquisa. 

       Doze crianças (nove meninos; três meninas) passaram por todos os critérios 

de inclusão, participaram de 32 sessões de treinamento de artes marciais e 

foram avaliadas pré e pós-intervenção, e 12 meses após o término da 

intervenção. A Figura 1 resume o desenho do estudo: 
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Figura1. Fluxograma indicando a seleção de sujeitos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

        O grupo acompanhado (N=12) foi composto por nove meninos e três 

meninas (3:1). A média de idade no início da pesquisa era de 9,9 anos (0,56) e 

125 crianças.

18 crianças 
preencheram todos os 
critérios de inclusão.

3 crianças não foram 
autorizadas a 

participar da pesquisa;

2 crianças mudaram 
de escola durante a 

pesquisa;

1 criança foi 
diagnosticada com 

TEA.

total de crianças 
participantes:

n=12

31 crianças 
encaminhadas com 

SNAP-IV positivo para 
TDAH.



 

45 

 

a média do QI total (QIT) foi de 101,08; QI verbal (QIV) foi de 109,08 e QI de 

execução (QIE) foi de 93,33.  

       A média de idade no teste pós-intervenção era de 10,5 anos (0,56) e a 

média no teste de acompanhamento era de 11,5 anos (0,56). Os dados 

referentes aos participantes da pesquisa foram assinalados na Tabela 2. 

 

 

 

Tabela2. Dados referentes aos participantes na data de início da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Em relação ao perfil socioeconômico das famílias das crianças 

participantes, foram coletados os seguintes dados: 

ID do 

paciente 

Gênero Apresentação 

dos sintomas 

Idade QI total 

   1    M Combinado  10,5  108 

   2    F Combinado   9,5   89 

   3    M Desatenção   9,8   96 

   4    F Desatenção   9,9  107 

   5    M Combinado   9,5  102 

   6    M Combinado   9,5   93 

   7    M Desatenção  10,4  108 

   8    M Desatenção  11,0  132 

   9    M Hiperatividade    9,3  100 

  10    F Desatenção  11,0   95 

  11    M Desatenção   9,8   85 

  12    M Desatenção   9,0   98 
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- Renda familiar: As 12 crianças (100%) viviam em lares com renda 

familiar de um a três salários mínimos; 

- Estado civil dos pais/responsáveis: Oito (66,66%) eram 

solteiros/divorciados/viúvos e quatro (33,33%) eram casados; 

- Grau de escolaridade do pai: Quatro (33,33%) não completaram o ensino 

fundamental, seis (50%) completaram o ensino fundamental e dois (16,66%) 

completaram o ensino médio; 

- Grau de escolaridade da mãe: Três (25%) não completaram o ensino 

fundamental, seis (50%) completaram o ensino fundamental e três (25%) 

completaram o ensino médio. 

As doze crianças participaram de 32 sessões de treinamento de artes 

marciais e foram avaliadas pré e pós-intervenção, e 12 meses após o término da 

intervenção. Melhoras significativas foram mostradas em todos os domínios das 

FEs, no entanto, os resultados variaram bastante em relação à cada domínio 

(memória operacional, flexibilidade cognitiva e controle inibitório). Também 

foram observadas melhoras significativas nos índices de qualidade de vida e nos 

sintomas do transtorno. 

          Na flexibilidade cognitiva, avaliada por meio do Wisconsin Card Sorting 

Test- 64, comparando os resultados pré e pós-intervenção, foram evidenciadas 

melhoras em duas das quatro variáveis identificadas, conforme assinalado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3- Avaliação da flexibilidade cognitiva utilizando o Wisconsin Card Sorting Test-

64, comparando os resultados pré e pós-intervenção por meio do Teste “T de Student 

pareado” 

       

WCST   

Pré-

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

         

     t 

     

      P 

  

 

    

Total de erros 22,58(8,54)  14,42(6,21)        3.862 0,003 

Erros perseverativos 5,08(6,72)  2,25(4,65)      1.751   0,108 

Perdas de set    0,75(0,87)      0,75(0,96)    0.000  >0,999 

Total de categorias    2,67(0,98)      3,41(0,90)    3.000  0,012 

 

           

         Na flexibilidade cognitiva, avaliada por meio do Wisconsin Card Sorting 

Test- 64, comparando os resultados pré, pós e 1 ano após o final da intervenção, 

foram evidenciadas melhoras em duas das quatro variáveis identificadas, 

conforme assinalado na Tabela 4. 
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Tabela 4- Avaliação da flexibilidade cognitiva utilizando o Wisconsin Card Sorting Test-

64 em três momentos: antes da intervenção, pós-intervenção e 12 meses após o término 

da intervenção por meio de análises de medidas repetidas em testes multivariados. 

       

WCST   

Pré-

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

         

Follow-Up 

(N=12) 

     

      P 

  

 

    

Total de erros 22,58(8,54)  14,42(6,21) 19,17(9,23)         0,009 

Erros perseverativos 5,08(6,72)  2,25(4,65)    3,00(5,19)   0,29 

Perdas de set    0,75(0,87)      0,75(0,96)    0,67(0,78)    0,96 

Total de categorias    2,67(0,98)      3,41(0,90)    2,75(0,21)   0,029 

 

         

         Na flexibilidade cognitiva, avaliada por meio do Trail Making Test, 

comparando os resultados pré e pós-intervenção, não foram evidenciadas 

melhoras, conforme assinalado na Tabela 5. 
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Tabela 5- Avaliação da flexibilidade cognitiva e das funções atentivas focadas e 

alternadas, utilizando o Trail Making Test – A/B. Comparação pré e pós-intervenção por 

meio do Teste “T de Student pareado” 

 

TMT 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

 

          t 

 

p 

 

 

TMT- A – Tempo 25,17(9,43) 27,75(9,90)     0.888              0,393 

 Erros  0,25(0,45)  0,67(0,98)     1.332 0,210  

TMT- B – Tempo 58,83(20,60) 61,50(23,73)    0.364    0,723 

Erros 0,92(0,31) 0,83(0,94)    0.248 0,809  

 

 

          Na flexibilidade cognitiva, avaliada por meio do Trail Making Test, 

comparando os resultados pré, pós e 1 ano após o final da intervenção, não 

foram evidenciadas melhoras, conforme assinalado na Tabela 6. 
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Tabela 6- Avaliação da flexibilidade cognitiva e das funções atentivas focadas e 

alternadas, utilizando o Trail Making Test – A/B, em três momentos: antes da 

intervenção, pós-intervenção e 12 meses após o término da intervenção por meio de 

análises de medidas repetidas em testes multivariados 

 

TMT 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

  Follow-Up 

  (N=12)                  

  Mean (SD) 

 

p 

 

 

     

TMT- A – Tempo 25,17(9,43) 27,75(9,90) 23,25(8,92)              0,17 

 Erros  0,25(0,45)  0,67(0,98) 0,17(0,39) 0,23 

TMT- B – Tempo 58,83(20,60) 61,50(23,73) 48,92(15,60)   0,08 

Erros 0,92(0,31) 0,83(0,94)     1,58(2,06) 0,40 

 

  

 

          Na capacidade inibitória, avaliada por meio do Victoria Stroop Test, 

comparando os resultados pré e pós-intervenção, foram evidenciadas melhoras 

em três das seis variáveis identificadas, conforme assinalado na Tabela 7. 
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Tabela 7- Avaliação do controle inibitório utilizando o STROOP Test- Versão Victoria. 

Comparação pré e pós-intervenção por meio do Teste “T de Student pareado” 

 

Stroop 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

      t 

 

      

     P 

      

Cartão 1- Tempo 22,42(4,98) 19,67(3,70)    2.613     0,024 

Erros 0,17(0,39) 0,17(0,58)    0.000    >0,999 

Cartão 2- Tempo 32,42(10,36) 26,83(5,56)     2.704 0,020 

Erros 0,33(0,49) 0,00(0,00)     1.483 0,166 

Cartão 3- Tempo 43,00(11,07) 37,17(9,79) 2.215 0,049 

Erros 1,33(1,15)    1,08(3,17)      0.348     0,738 

 

 

          Na capacidade inibitória, avaliada por meio do Stroop Test, comparando 

os resultados pré, pós e 1 ano após o término da intervenção, foram 

evidenciadas melhoras em cinco das seis variáveis identificadas, conforme 

assinalado na Tabela 8. 
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Tabela 8- Avaliação do controle inibitório utilizando o STROOP Test- Versão Victória em 

três momentos: antes da intervenção, pós-intervenção e 12 meses após o término da 

intervenção por meio de análises de medidas repetidas em testes multivariados 

 

Stroop 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Follow-Up 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

      

     p 

      

Cartão 1- Tempo 22,42(4,98) 19,67(3,70) 16,67(3,23) 0,01 

Erros 0,17(0,39) 0,17(0,58)    0,08(0,29) 0,83 

Cartão 2- Tempo 32,42(10,36) 26,83(5,56) 22,92(3,96) 0,005 

Erros 0,33(0,49) 0,00(0,00) 0,00(0,00) 0,039 

Cartão 3- Tempo 43,00(11,07) 37,17(9,79) 32,00(4,88) 0,002 

Erros 1,33(1,15) 1,08(3,17) 0,08(0,29) 0,009 

 

 

          Na qualidade de vida das crianças participantes e familiares, avaliadas por 

meio do PedsQL, comparando os resultados pré e pós-intervenção, foram 

evidenciadas nas duas variáveis, conforme assinalado na Tabela 9. 
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Tabela 9- Avaliação da qualidade de vida das crianças, segundo o relato dos 

pais/responsáveis e autorrelato das crianças, utilizando o PedsQL ™ 4.0 (Pediatric QoL 

Inventory ™). Comparação pré e pós-intervenção por meio do Teste “T de Student 

pareado” 

PedsQL          Pré-
Intervenção(N=12) 
     Mean(SD) 

         Pós- 
Intervenção(N=12) 
    Mean(SD) 

       t                        P 

Pais/Responsáveis 54,58(13,77) 68,33(12.65)   5.476        <0,001 

Crianças 63,83(14,33) 76,42(11,40)   3.166      0,009 

 

 

 

          Na qualidade de vida das crianças participantes e familiares, avaliadas por 

meio do PedsQL, comparando os resultados pré, pós e 1 ano após o término da 

intervenção, foram evidenciadas nas duas variáveis, conforme assinalado na 

Tabela 10. 
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Tabela 10- Avaliação da qualidade de vida das crianças, segundo o relato dos 

pais/responsáveis e autorrelato das crianças, utilizando o PedsQL ™ 4.0 (Pediatric QoL 

Inventory ™) em três momentos: antes da intervenção, pós-intervenção e 12 meses após 

o término da intervenção por meio de análises de medidas repetidas em testes 

multivariados 

 

PedsQL 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean(SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean(SD) 

 

Follow-Up 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

 

 

 

P 

      

Pais/Responsáveis 54,58(13,77) 68,33(12,65) 69,58(15,52)        0,001  

Crianças 63,83(14,33) 76,42(11,40)  68,08(16,63)      0,03  

 

 

          Na memória de operacional verbal avaliada por meio do teste Digit Span, 

comparando os resultados pré e pós-intervenção não foram encontradas 

mudanças estatisticamente significativas em nenhuma das variáveis, conforme 

assinalado na Tabela 11. 
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Tabela 11- Avaliação da memória operacional (verbal) utilizando o Digit Span Test. 

Comparação pré e pós-intervenção por meio do Teste “T de Student pareado” 

 

Digit Span 

Pré-Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

t 

 

P 

     

Ordem Direta 7,08(1,08)    7,08(1,98)     0.000       >0,999 

Ordem Inversa 5,42(1,16)    5,50(1,93)     0.1227  0,905 

Total 12,50(1,98)    12,58(3,23)    0.9010    0,930 

 

 

          Na memória operacional verbal, avaliada por meio do teste Digit Span, não 

foram evidenciadas melhoras em nenhuma das variáveis identificadas, conforme 

assinalado na Tabela 12. 

 

Tabela 12- Avaliação da memória operacional (verbal) utilizando o Digit Span Test, em 

três momentos: antes da intervenção, pós-intervenção e 12 meses após o término da 

intervenção por meio de análises de medidas repetidas em testes multivariados 

 

Digit Span 

Pré-Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

Follow-up 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

P 

     

Ordem Direta 7,08(1,08)    7,08(1,98)     6,75(1,48)       0,509 

Ordem Inversa 5,42(1,16)    5,50(1,93)     5,50(1,00)  0,964 

Total 12,50(1,98)    12,58(3,23)    12,25(2,34)    0,784 
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         Na memória operacional (visuoespacial), avaliada por meio do Corsi Block 

Tapping Test, comparando os resultados pré e pós-intervenção, foi evidenciada 

a melhora de uma das três variáveis identificadas, conforme assinalado na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13- Avaliação da memória operacional (visuoespacial) utilizando o Corsi Block 

Tapping Test. Comparação pré e pós-intervenção por meio do Teste “T de Student 

pareado” 

 

CBTT 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

        

           t 

 

 

p 

 

     

Ordem Direta 5,42(1,38)    6,50(1,45)     2.862       0,015 

Ordem Inversa 4,50(1,31)    4,33(2,10)     0.364  0,723 

Total 9,92(2,10) 10,83(2,86)      1.571 0,144 

 

 

          Na memória operacional (visuoespacial) avaliada por meio do Corsi Block 

Tapping Test, comparando os resultados pré, pós e 1 ano após o término da 

intervenção, foram evidenciadas em duas das três variáveis identificadas, 

conforme assinalado na Tabela 14. 
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Tabela 14- Avaliação da memória operacional (visuoespacial) utilizando o Corsi Block 

Tapping Test, em três momentos: antes da intervenção, pós-intervenção e 12 meses 

após o término da intervenção por meio de análises de medidas repetidas em testes 

multivariados 

 

CBTT 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

 Follow-Up 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

 

p 

 

     

Ordem Direta 5,42(1,38)    6,50(1,45)     6,67(1,61)       0,04 

Ordem Inversa 4,50(1,31)    4,33(2,10)     5,25(1,96)  0,31 

Total 9,92(2,10) 10,83(2,86)   11,92 (2,35) 0,02 

 

 

 

          Nos sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, 

avaliados por meio do SNAP-IV, comparando os resultados pré e pós-

intervenção, foram evidenciadas melhoras nas seis variáveis identificadas, 

conforme assinalado na Tabela 15. 
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  Tabela 15- Avaliação dos sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, 

segundo o relato dos pais/responsáveis e dos professores, utilizando o Questionário 

Swanson, Nolan and Pelham- Teacher and Parent Rating Scale (SNAP-IV). 

Comparação pré e pós-intervenção por meio do Teste “T de Student pareado” 

 

SNAP-IV 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

      t 

 

      

     P 

      

Desatenção- Professores 5,92(0,99)                                5,17 (1,03)                  3.000     0,012 

Hiperatividade- Professores 3,67(3,28)                               3,08(2,75)                   2.548    0,027 

Total- Professores 9,5(3,34)                                     8,25(2,83)                  4.103 0,017 

Desatenção– Pais 6,58(1,31)                                 4,92(0,90)                 8.864 <0,001 

Hiperatividade- Pais 4,5 (3,06)                                3,67(2,42)                  4.022 0,002 

Total- Pais  11,08 (3,48)                                8,58(2,57)                   8.660    <0,001 

 

 

 

 

          Nos sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, 

avaliados por meio do SNAP-IV, e reportados pelos pais/responsáveis, 

comparando os resultados pré, pós, e um ano após o término da intervenção, 

foram evidenciadas melhoras nas três variáveis identificadas, conforme 

assinalado na Tabela 16. 
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Tabela 16- Avaliação dos sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, 

segundo o relato dos pais/responsáveis, utilizando o Questionário Swanson, Nolan 

and Pelham- Teacher and Parent Rating Scale (SNAP-IV), em três momentos: antes 

da intervenção, pós-intervenção e 12 meses após o término da intervenção por meio 

de análises de medidas repetidas em testes multivariados 

 

SNAP-IV 

Pré- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

Pós- 

Intervenção 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

 Follow-Up 

(N=12) 

Mean (SD) 

 

 

p 

 

     

Desatenção- Pais 6,58(1,31)    4,92(0,9)    4,58(1,24)            <0,001 

Hiperatividade- Pais 4,50(3,06)    3,42(2,43)    3,25(2,34)  0,006 

Total- Pais 11,08(3,48) 8,58(2,57)  7,83(2,44) <0,001 
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6. Discussão 

 

Esta pesquisa consistiu em um estudo prospectivo, em que os mesmos 

sujeitos foram avaliados em três momentos distintos. Dos 125 indivíduos 

avaliados no início, 12 (9,6%) passaram por todos os critérios de inclusão, sendo 

assim considerados aptos a participar. Este número está de acordo com a 

literatura especializada, que aponta a prevalência mundial do TDAH entre 5-10% 

na população infanto-juvenil (APA, 2013; Polanczyk et al., 2007; Thomas et al., 

2015; Posner et al., 2020).    

           O grupo teve maior frequência de meninos em relação às meninas (3:1), 

estando alinhado com os estudos internacionais (Barkley, 2008; Biederman et 

al., 2005). Em relação ao desempenho cognitivo, 75% dos indivíduos avaliados 

(9 dos 12) apresentaram QI entre 90-110 (médio), 16,66% (2 dos 12) 

apresentaram QI entre 85-89 (médio inferior) e 8,33% (1 dos 12) apresentou QI 

de 132 (muito superior).  Onze crianças (91,16%) apresentaram níveis 

prejudiciais de desatenção, cinco crianças (41,66%) apresentaram níveis 

prejudiciais de hiperatividade-impulsividade. Entre essas, uma criança (8,33%) 

apresentaram apenas níveis prejudiciais de hiperatividade/impulsividade, sete 

crianças (58,33%) apresentaram apenas níveis prejudiciais de desatenção e 

quatro (33,33%) apresentaram níveis prejudiciais de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade. A classificação do coeficiente de inteligência (QI) 

foi assinalada na Tabela 17. 
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Tabela 17. Classificação do coeficiente de inteligência (QI) 

 

 

 

          O número pequeno de sujeitos se deve aos critérios rigorosos de inclusão 

e exclusão estabelecidos, ao fato de apenas um profissional conduzir as sessões 

de artes marciais e a descontinuidade de uma segunda fase com novos sujeitos.   

O objetivo inicial dessa pesquisa era avaliar sujeitos pré e pós-intervenção e 

havíamos estabelecido um número de sujeitos maior ou igual a 20, no entanto, 

um acontecimento extraordinário teve impacto importante nessa pesquisa e 

tivemos que adaptá-la.  O coronavírus 2019 (COVID-19) surgiu em Wuhan, 

China, em dezembro de 2019 e rapidamente se espalhou pelo mundo, e, para 

conter esta pandemia, vários países implementaram medidas restritivas. Uma 

delas foi o fechamento das escolas, que no Brasil acorreu em março de 2020. 

Isso impossibilitou a continuidade da segunda fase da pesquisa.  

          Em fevereiro de 2020, um novo grupo com 10 crianças, selecionadas e 

avaliadas com todos os testes para inclusão/exclusão e testes específicos pré, 
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havia começado a intervenção e já havia feito 14 sessões de treinamento quando 

as aulas foram suspensas. Com o prolongamento do fechamento das escolas, 

decidimos interromper definitivamente e excluir os sujeitos dessa fase da 

pesquisa. O prazo para finalização dessa pesquisa foi estipulado para abril de 

2021, o que significava não ter nenhum semestre letivo inteiro (agosto-dezembro 

ou fevereiro-junho) para desenvolver a intervenção e, mesmo que os prazos 

fossem prorrogados, incertezas quanto a uma nova interrupção causada pelo 

COVID-19 nos preocupava.  

          Decidimos então fazer testes de acompanhamento (aplicar todos os testes 

1 ano após o término da intervenção com o objetivo de avaliar o efeito a longo 

prazo do treinamento de artes marciais no TDAH). No momento em questão 

(após o término da intervenção e do teste pós), quatro das 12 crianças (33,33%), 

haviam sido recomendadas ao uso da medicação para o TDAH (três crianças 

foram medicadas por seis meses e uma crianças foi medicada por 9 meses).  

No entanto, como receberam a medicação logo após o teste pós-intervenção as 

crianças já haviam interrompido o tratamento  no dia da aplicação dos testes de 

acompanhamento há no mínimo três meses. Portanto, alinhados à literatura, que 

demonstra a eliminação completa de metilfenidato do organismo do paciente em 

um período de 48-96 horas,  podemos considerar que o medicamento não teve 

nenhuma influência nos testes.  (Duong et al., 2012; Vaughan e  Kratochvil, 

2012). Ademais, vale destacar que não foram reportadas mudanças drásticas 

e/ou traumas na vida das crianças e familiares no período dessa pesquisa. 

 

          Embora o número de sujeitos tenha sido pequeno, é importante ressaltar 

a colaboração, participação, presença e envolvimento das professoras, 
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coordenadora e diretora da escola e dos pais/responsáveis durante todo o 

processo. A frequência das crianças nas sessões de intervenção (dez crianças 

tiveram 100% de frequência e duas crianças tiveram 96,9% de frequência), 

testes e consultas, foram de extrema importância. Isso mostra uma importante 

aceitabilidade da intervenção, relacionamento interpessoal e forma de trabalho.  

Melhoras estatisticamente significativas foram mostradas em todos os 

domínios das FEs (com exceção da memória operacional verbal), no entanto, os 

resultados variaram bastante em relação à cada domínio (memória operacional, 

flexibilidade cognitiva e controle inibitório).  

Para avaliar a memória operacional, utilizamos dois testes, um com 

enfoque verbal (Digit Span Test- DST), onde a comunicação é feita por via 

auditiva, já que o avaliador dita a combinação numérica e vai aumentando 

gradativamente,  e outro com enfoque visuoespacial (Corsi Block Tapping Test- 

CBTT), onde a captação é feita pela visão, já que o avaliador tocará em cima de 

cada bloco, determinando assim uma sequência numérica que também 

aumentará gradativamente. O objetivo de aplicar o CBBT foi verificar a eficiência 

em um teste onde são envolvidos visão e movimento, características típicas e 

presentes em todos os esportes. Além disso, o componente visuoespacial tem 

sido menos estudado quando comparado ao componente verbal (Pearson, 2001; 

Baddeley, 2007).  

Não foram mostradas melhoras significativas na memória operacional 

quando verificadas pelo Digit Span Test, nem quando avaliada comparando o 

resultado antes e depois da intervenção, nem quando foram feitos os testes de 

acompanhamento. No entanto, foram identificadas melhoras significativas na 

ordem direta, quando verificadas por meio do Corsi Block Tapping Test, 
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comparando os resultados antes e depois da intervenção, e na ordem direta e 

no total quando feito o teste de acompanhamento.  Esses resultados podem ser 

um indicativo de que a melhora no desempenho da memória operacional, 

adquirida no treinamento de artes marciais, será mais eficiente quando exigida 

em tarefas com demandas visuoespaciais e que essa melhora não se transfere 

para as tarefas com demandas fonológicas. 

  Não foram identificadas melhoras significativas na flexibilidade cognitiva 

quando verificadas pelo Trail Making Test TMT A-B), nem quando comparandos 

os resultados antes e depois da intervenção, nem quando feitos os testes de 

acompanhamento. Um fato importante  constatado, foi a descrepância entre os 

valores obtidos nos dois subtestes. Nos três momentos de avaliação (antes da 

intervenção, depois da intervenção e 12 meses após o término da intervenção), 

o tempo necessário para completar o TMT-B foi extremamente superior ao 

necessário para completar o TMT-A. O TMT-A serve como parâmetro de 

comparação do TMT-B (Senior et al., 2017), já que ambos utilizam o mesmo 

número de estímulos, e requerem níveis semelhantes de esforço grafomotor, 

com TMT-B diferindo em relação às maiores demandas cognitivas ao alternar 

entre letras e números (Arbuthnott e Frank, 2000). Nesse contexto, os resultados 

observados no presente estudo,  podem indicar um prejuízo significativo na 

flexibilidade cognitiva em crianças com o TDAH. 

No WCST-64, tanto no teste comparando os resultados anteriores e 

posteriores à intervenção, quanto no teste de acompanhamento, foram 

identificadas melhoras significativas em duas das quatro variáveis avaliadas, 

número de erros e número de categorias. Não houve melhora estatísticamente 

significativa nos erros perserverativos (variável que avalia a capacidade de 
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mudar de estratégia após uma resposta negativa), no entanto, apenas um dos 

12 sujeitos que fizeram parte da pesquisa, teve um pior desempenho no teste 

pós intervenção quando comparado ao teste pré intervenção, seis obtiveram 

melhora e cinco permaneceram iguais. Além disso, a média dos erros 

perserverativos melhorou de 5,08 (pré intervenção) para 2,25 (pós intervenção). 

Nas falhas em manter o “set”, variável que avalia a manutenção de estratégia 

quando a resposta é positiva, não foram mostrados resultados estatisticamente 

significativos, e a variação dos resultados nos três momentos de avaliação, foi 

irrelevante. 

Os resultados encontrados nos testes TMT- A/B, e WCST-64, não foram 

encorajadores e podem indicar uma incompatibilidade entre o treinamento de 

artes marciais e a melhora na flexibilidade cognitiva em crianças portadoras do 

TDAH.   

No controle inibitório, avaliado por meio do Victoria Stroop Test, quando 

comparados os resultados anteriores e posteriores à intervenção, foram 

observadas melhoras significativas nos três cartões, mas não foram observadas 

melhoras significativas com relação aos erros. Já no teste de acompanhamento, 

foram observadas melhoras significativas nos três cartões e nos erros dos 

cartões 2 e 3. Embora tenha sido observada melhora nos erros do cartão 1, a 

melhora não foi significativa. Isso pode ter ocorrido devido à baixa complexidade 

do cartão 1, o que refletiu em um baixo número de erros desde o teste pré 

intervenção. Os resultados do presente estudo são promissores, já que 

impactam diretamente o controle da atenção, comportamento, pensamentos e 

emoções (Diamond, 2013), e, alinhados a estudos anteriores, apontam 

positivamente para o efeito do treinamento de artes marciais na melhora da 
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capacidade inibitória de crianças com TDAH. Cho et al. 2017, descobriram que 

as crianças que foram submetidas a 16 semanas de treinamento de Taekwondo 

tiveram melhor desempenho no Stroop Color and Word Test, do que aquelas 

sem treinamento de Taekwondo. 

Esses resultados são promissores quando levamos em conta a relação 

entre a capacidade de inibir atividades motoras, verbais, cognitivas e emocionais 

(Barkley, 2010), e o desenvolvimento do indivíduo. Moffit et.al (2011), em uma 

coorte de 1.000 crianças recrutadas ao nascimento e acompanhadas por 32 

anos, com uma taxa de retenção de 96%, descobriram que crianças entre 3 e 11 

anos que apresentaram melhor controle inibitório, obtiveram um melhor 

resultado na saúde física, dependência de substâncias, perfil econômico e 

envolvimento com criminalidade na idade adulta. 

Portanto, alinhado ao pensamento de (Diamond & Ling. 2020; Moreau et 

al.,2014) exercícios  que proporcionem treinamento físico com exigência 

cognitiva, apresentada de forma apropriada e adaptada para crianças, pode ser 

uma estratégia promissora para promover a melhora no desempenho de 

algumas funções executivas. Assim, o presente estudo tem aplicações 

potenciais diretas.  

Resultados significativos também foram encontrados nos índices de 

qualidade de vida das crianças, avaliados por meio do PedsQL. Melhoras 

extremamente significativas foram evidenciadas nos relatos dos 

pais/responsáveis e no autorrelato das crianças, tanto quando comparados os 

resultados anteriores e posteriores à intervenção quanto ao teste de 

acompanhamento. Esse resultado é importante já que o TDAH é um transtorno 

que interfere diretamente na qualidade de vida de toda a família, podendo 



 

67 

 

intensificar os problemas comportamentais dessas crianças ao longo do tempo 

e potencializar estratégias parentais contraproducentes (Chronis et al., 2006). 

 

 Os instrumentos que avaliam a QV têm sido cada vez mais utilizados em 

pesquisas com crianças com TDAH para compreender a percepção pessoal e 

diária em termos de saúde e bem-estar (Galloway et al., 2016). O conhecimento 

específico sobre cada um dos domínios que mais afetam crianças com 

transtornos psiquiátricos pode favorecer o processo diagnóstico e os objetivos 

de tratamento mais adequados (Bastiaansen et al., 2004). Estudos que 

avaliaram a QV de crianças com TDAH e seus pais indicaram que ambos 

relataram dificuldades relacionadas ao transtorno, interferindo diretamente em 

suas atividades diárias (Klassen et al., 2006, Escobar et al., 2005). Portanto, a 

melhora nos índices de qualidade de vida pode influenciar positivamente as 

estratégias parentais e consequentemente no relacionamento entre os 

familiares, o que terá impacto direto no desenvolvimento da criança.  

Nos sintomas típicos do TDAH, verificados por meio do SNAP-IV, 

melhoras significativas foram encontradas tanto no relato dos professores 

quanto dos pais/responsáveis. Na avaliação dos professores, feita no período de 

seleção de sujeitos para o presente estudo, 11 crianças (91,66%) apresentavam 

6 ou mais sintomas de desatenção e 4 crianças (33,33%) apresentavam 6 ou 

mais sintomas de hiperatividade/impulsividade. Na avaliação dos 

pais/responsáveis, dez crianças (83,33%) apresentavam 6 ou mais sintomas de 

desatenção e seis crianças (50%) apresentavam 6 ou mais sintomas de 

hiperatividade/impulsividade.  
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Em relação aos sintomas reportados pelos professores após as 32 

sessões de treinamento de artes marciais, oito (66,66%) mostraram diminuição, 

três (25%) mantiveram o número e um (8,33%) teve aumento nos sintomas de 

desatenção. Na hiperatividade/impulsividade, cinco (41,66%) mostraram 

diminuição e sete (58,33%) se mantiveram iguais (3 desses mantiveram “0” 

sintomas). O  Questionário SNAP-IV, que verifica os sintomas de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade não foi aplicado nos professores no teste de 

acompanhamento, 12 meses após a intervenção, já que as crianças não 

estavam indo à escola, impossibilitando assim, a avaliação. Fizemos então 

apenas a comparação pré e pós-intervenção.  

 Em relação aos sintomas reportados pelos pais/responsáveis, os 

resultados são ainda mais significativos. As 12 crianças (100%) mostraram 

diminuição dos sintomas de desatenção, oito (66,66%) mostraram diminuição 

dos sintomas de hiperatividade/impulsividade e quatro (33,33%) mantiveram o 

número de sintomas (dois desses mantiveram “0” sintomas) quando comparados 

os resultados anteriores e posteriores à intervenção.  Os resultados a longo 

prazo, avaliados por meio dos testes de acompanhamento mostraram resultados 

extremamente significativos, já que, segundo o relato dos pais/responsáveis o 

número de sintomas continuou diminuindo com o tempo. É importante ressaltar 

que o aumento na idade dos participantes e o fato de eles não estarem indo à 

escola, podem ter tido uma influência importante no relato. No entanto, os 

resultados são promissores e mostraram que das 12 crianças avaliadas após a 

intervenção de artes marciais, seis (50%) não apresentavam mais os sintomas 

mínimos necessários segundo o relato dos professores, e sete (58,33%) no 

relato dos pais/responsáveis. Embora o diagnóstico do TDAH seja 
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fundamentalmente clínico, sendo necessária uma avaliação detalhada dos 

sintomas e do comportamento funcional, bem como o histórico familiar, 

gestacional e de desenvolvimento (Barkley, 2002), os relatos de melhoras 

significativas nos sintomas típicos do transtorno, provenientes dos dois 

ambientes de maior convívio de uma criança típica (escolar e familiar) são 

encorajadores e mecerem atenção especial em estudos futuros. 

Para Klassen et al. (2004), os principais objetivos do tratamento do TDAH 

são a diminuição de sintomas, a melhoria na funcionalidade, e, a melhora na 

relação com familiares e pares bem como na sensação de bem-estar. Alinhados 

a esse pensamento, e levando em consideração os resultados encontrados 

nessa pesquisa, é viável afirmar que as habilidades adquiridas nos treinamentos 

de artes marciais podem favorecer o desenvolvimento das funções executivas, 

diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida das crianças com o 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade. 

 

 

6.1. Aspectos positivos e limitações do trabalho 

 

Este estudo tem alguns pontos fortes e limitações que devem ser 

reconhecidos. Os principais pontos fortes incluem o fato de ser, até onde temos 

conhecimento, o primeiro estudo em nosso meio a avaliar o efeito de uma 

intervenção de treinamento de artes marciais nas múltiplas funções executivas, 

na qualidade de vida de crianças portadoras do transtorno e seus familiares, e, 

na diminuição dos sintomas do TDAH.  
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           Outro aspecto positivo foi o teste de acompanhamento com todas as 

crianças (não houve nenhum abandono) que já haviam sido avaliadas em dois 

momentos anteriores (pré e pós-intervenção), assim podendo avaliar também se 

as melhoras verificadas logo após o fim da intervenção se mantiveram ou não, e 

como os resultados se comportaram sem o estímulo em estudo, por um período 

de 12 meses. Nesse mesmo contexto, destacamos como aspecto positivo o fato 

de apenas quatro das 12 crianças serem recomendadas a usar a medicação 

para o TDAH e já não estarem mais sendo medicadas quando foram feitos os 

testes de acompanhamento, o que nos leva a conclusão de que os resultados 

mostrados a longo prazo não tiveram influência direta da intervenção 

medicamentosa. 

No que diz respeito às principais limitações, o pequeno tamanho da 

amostra utilizada para o presente estudo, bem como seu desenho, sem grupo 

controle, tornam difícil generalizar os achados de forma mais ampla. Além disso, 

a repetição dos testes por três vezes em um espaço de 18 meses, pode gerar o 

fenômeno chamado “Efeito aprendizado”, definido como melhora do 

desempenho, sem a presença de nenhuma intervenção ou condição que 

justifique. Variáveis como redução da ansiedade e familiaridade com o ambiente 

podem explicar a melhora da pontuação induzidos pela prática (Hausknecht JP 

et al., 2007). Estudos futuros são necessários para replicar nossos achados e 

estendê-los em outras populações. Outro fator importante a ser considerado é 

que o amadurecimento cerebral no intervalo de 12 meses entre os testes pós-

intervenção e o teste de acompanhamento pode ter sido determinante na 

manutenção dos resultados, o que evidencia, mais uma vez a limitação do 

presente estudo ao não ter um grupo controle para comparação. 
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Outra limitação foi a aplicação do teste SNAP-IV que verifica os sintomas 

de desatenção e hiperatividade/impulsividade, não ter sido aplicado nos 

professores no teste de acompanhamento de 12 meses após a intervenção, já 

que as crianças não estavam indo à escola e isso impossibilitou a avaliação no 

ambiente escolar. Fizemos então apenas a comparação pré e pós-intervenção. 

O fato do teste de acompanhamento ter sido aplicado em um momento 

em que as crianças não estavam frequentando a escola havia 4 meses, pode ter 

tido impacto nulo, positivo ou negativo no desempenho de todas as funções 

executivas. A impossibilidade de mensurar esse fator pode ser considerada 

como uma limitação.  

 

6.2 Considerações finais 

 

Os resultados obtidos são bastante promissores e mostraram efeito 

positivo do treinamento de Artes Marciais na melhora do desempenho de 

algumas funções executivas, na diminuição dos sintomas, e na qualidade de vida 

de crianças de nove a 12 anos portadoras do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), bem como de seus familiares, podendo assim, 

ser considerado como forma de tratamento adjuvante do transtorno. No entanto, 

futuros estudos serão necessários para aumentar o entendimento acerca da 

temática.  

A representação das artes marciais no imaginário popular contém em sua 

maioria, manifestações irreais em relação à intenção, técnica, metodologia, 

didática, princípios éticos, culturais e objetivos principais. Isso se deve em 

grande parte à maneira com que são representadas em filmes, séries, desenhos, 
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e mídias ao alcance de quase todos. A predominância masculina, impulsiva, 

violenta e por vezes covarde, demonstradas em resolução de conflitos de origem 

superficial, distorcem e afastam os observadores da realidade. Como 

consequência, praticantes são motivados ou desencorajados a iniciar no 

esporte, influenciados por conceitos antagônicos ao que serão submetidos na 

prática. Portanto, é de extrema importância que os professores enfatizem 

conceitos como respeito, responsabilidade, autocontrole e empatia, capacidades 

inerentes às artes marciais e fundamentais em todos os contextos da vida. 

O impacto de uma intervenção é proporcional à qualidade de 

interpretação das múltiplas demandas de uma sociedade. Nesse contexto, o 

presente estudo viabilizou uma dinâmica eficiente de relacionamento, 

comunicação e responsabilidade entre grupos e indivíduos com necessidades e 

perspectivas muitas vezes contrastantes, para que crianças portadoras, 

familiares, amigos, professores, tutores e profissionais multidisciplinares da área 

ampliassem o entendimento acerca do TDAH, e juntos pudessem contribuir para 

uma maior assertividade na identificação, diagnóstico e planejamento de 

tratamentos.  
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7. Conclusão 

 

Neste estudo pudemos observar que: 

1. Ocorreu melhora nos sintomas de déficit atencional, hiperatividade 

e impulsividade com o treinamento de Artes Marciais, de acordo com o 

questionário SNAP-IV. 

2. Observou-se melhora da capacidade inibitória, verificada por meio 

do Victoria Stroop Test; 

3.  Observou-se melhora da memória operacional visuoespacial, 

verificada por meio do Corsi Block Tapping Test;  

4.  Não se observou melhora da memória operacional verbal, 

verificada pelo Digit Span Test; 

5. Observou-se melhora da flexibilidade cognitiva, quando verificada 

por meio do Wisconsin Card Sorting Test- 64, mas não quando verificada pelo 

Trail Making Test A-B; 

6.  Observou-se uma melhora extremamente significativa na 

qualidade de vida autorrelatada pelas crianças e relatada pelos 

pais/responsáveis. 

           Os resultados obtidos no presente estudo forneceram evidências 

preliminares, sugerindo que a prática das artes marciais reduz os sintomas e 

aumenta a memória operacional visuoespacial, a flexibilidade cognitiva, o 

controle inibitório e a qualidade de vida em crianças com TDAH. 

Consequentemente, pode ser considerada uma forma de tratamento adjuvante. 

No entanto, estudos futuros abordando o tema são necessários com urgência. 
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8.Anexos 

Anexo A –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

  

                 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

- FMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________

_____________  

 

 

DADOS DA PESQUISA 
 

Título da pesquisa – “Efeito do treinamento de artes marciais no desempenho das funções 
executivas e sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade em crianças de 
nove a 12 anos”. 

 
 
Pesquisador principal – ERASMO BARBANTE CASELLA 
Departamento/Instituto – Instituto da Criança / Departamento de Pediatria 

 
Convidamos seu (sua) filho (a) para participar voluntariamente desta pesquisa, de 
natureza investigativa, conforme informações detalhadas a seguir:  
 

Justificativa e objetivos do estudo – O objetivo da pesquisa é identificar e avaliar a 

relação entre a prática de artes marciais e a melhora no desempenho das funções 

executivas e nos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados – As crianças serão 

diagnosticadas pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas e, caso confirmada a 

presença do Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como alguns 
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critérios de inclusão, estarão aptas a participarem da pesquisa. As crianças serão 

divididas em dois grupos: grupo de intervenção e grupo controle.  

Testes neuropsicológicos serão aplicados por profissionais altamente capacitados antes 

do início da pesquisa e ao final das 32 sessões de treinamento de artes marciais. 

As sessões de treinamento de Artes Marciais acontecerão 2(duas) vezes por semana, 

durante quatro meses, nas instalações esportivas da escola, e terão a duração de 50 

minutos por sessão. Os participantes serão divididos em grupos de até 16 indivíduos.  

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa 

– O participante não passará por nenhum desconforto, nem sua vida será posta a 

qualquer risco ao participar deste estudo. 
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o Dr ERASMO 

BARBANTE CASELLA que pode ser encontrado no endereço Av Dr. Eneas de Carvalho 

Aguiar, 647, Cerqueira Cesar, São Paulo, Brasil, Telefone(s) (11) 2661-8500, e-mail 
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Anexo B –Termo de Anuência da Escola Estadual Professor 

Victor Oliva 
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Anexo C. Protocolo de Atendimento – Critérios DSM-5 
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Anexo D. Ficha de identificação 
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Anexo E.  Escala PEDsQLTM– Pediatric Quality of life InventoryTM 
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Anexo F. Questionário SNAP-IV 
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