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“Se médicos mais instruídos que eu desejarem me aconselhar, inspira-me com
confiança e obediência para reconhecê-los, pois notável é o estudo da ciência. A ninguém é
dado ver por si mesmo tudo aquilo que os outros veem. Que eu seja moderado em tudo,
exceto no conhecimento desta ciência; quanto a isso, que eu seja insaciável; concede-me
a força e a oportunidade de sempre corrigir o que já adquiri, sempre para ampliar seu
domínio; pois o conhecimento é ilimitado e o espírito do homem também pode se ampliar
infinitamente, todos os dias, para enriquecer-se com novas aquisições. Hoje ele pode
descobrir seus erros de ontem, e amanhã pode obter nova luz sobre aquilo que pensa hoje
sobre si mesmo.”

Trecho da “Oração do Médico” atribuída ao médico e rabino Moshê
ben Maimon (1135-1204 E.C.), também conhecido como Maimónides ou
Rambam.





RESUMO
MINAHIM, D. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em Superdotados: um
estudo de frequência de sintomas e alterações físicas menores [Dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.

INTRODUÇÃO: Os dados anteriores sobre a frequência de sintomas de TDAH na população
de alto QI ainda são escassos e contraditórios, principalmente no topo da curva. OBJETIVO:
Avaliar a frequência e o padrão de sintomas de TDAH em indivíduos superdotados durante
dois momentos distintos do ciclo de vida, aplicando escalas padronizadas. Além disso,
testamos se uma associação entre anomalias físicas menores e TDAH pode ser encontrada
em adultos superdotados. MÉTODOS: Dois estudos transversais foram realizados em
indivíduos previamente avaliados para QI com as Matrizes Progressivas de Raven: (1)
Mensa: Este estudo incluiu 77 participantes adultos (22 % mulheres) recrutados a partir dos
registros de membros ativos da Mensa Brasil que vivem em São Paulo. A escala ASRS-18 e
uma versão modificada da escala Waldrop para pequenas anomalias físicas foram aplicadas;
(2) Colégio Objetivo: Foram incluídas todas as crianças do primeiro ao quinto ano do
ensino fundamental (6-11 anos de idade) que estavam acima do percentil 99 para o QI (n =
39). O grupo controle incluiu 39 colegas de classe selecionados aleatoriamente entre aqueles
abaixo do percentil 90 para QI pareados por idade e sexo. Os professores avaliaram os
participantes usando o MTA-SNAP-IV. RESULTADOS: (1) Mensa: A frequência estimada
do TDAH foi de 37,8 %. O número total de anomalias físicas menores foi significativamente
associado com TDAH (p <0,001) e 8 dos 36 sinais avaliados apresentaram esta associação
individualmente (p <0,05); (2) Colégio Objetivo: Obtivemos uma frequência de TDAH
de 25,6 % no grupo controle e 17,9 % no grupo de indivíduos de alto QI (OR = 0,64, p
= 0,58).CONCLUSÃO: Embora nossos dados não confirmem inequivocamente a maior
prevalência de TDAH em indivíduos de alto QI durante o ciclo de vida, eles sugerem a
validade do diagnóstico nesta população. Na população da Mensa, foi encontrada uma
associação entre os casos de TDAH e anomalias físicas menores, apoiando ainda mais a
noção de que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento.

Descritores: Transtorno do deficit de atenção com hiperatividade; Inteligência; Anorma-
lidades múltiplas; Testes de inteligências; Reprodutibilidade dos testes; Criança; Adulto;
Estudos transversais.





ABSTRACT
MINAHIM, D. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in Intellectually Gifted
Individuals: a study of frequency of symptoms and minor physical alterations [dissertation].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013.

INTRODUCTION: Previous data on the frequency of symptoms of ADHD in high IQ pop-
ulation are still scarce and contradictory, especially at the top of the curve. OBJECTIVE:
To evaluate the frequency and pattern of symptoms of ADHD in intellectually gifted
individuals during two distinct moments of their life cycle, using standardized scales. In
addition, we tested whether an association between minor physical anomalies and ADHD
may be found in intellectually gifted adults. METHODS: Two cross-sectional studies
were conducted in participants who had been previously evaluated for IQ’s with Raven’s
Progressive Matrices: (1) Mensa: This study included 77 adult participants (22% women)
recruited from the records of active members of Mensa Brazil living in São Paulo. The
ASRS-18 and a modified version of Waldrop’s scale for minor physical anomalies were
applied; (2) Elementary school: All children from first to fifth year of elementary school
(6-11 years old) who were above the 99th IQ percentile (n=39) were included. The control
group included 39 classmates randomly selected among those below the 90th IQ percentile
matched for age and sex. Teachers rated participants using MTA-SNAP-IV. RESULTS:
(1) Mensa: The estimated frequency of ADHD was 37.8%. The total number of minor
physical anomalies was significantly associated with ADHD (p<0.001) and 8 of the 36
evaluated signs showed this association individually (p<0.05). (2) Elementary school: A
Rate of 25.6% of ADHD was found in the control group and 17.9% in the group of talented
individuals (OR=0.64, p=0.58). CONCLUSION: Although our data do not unequivocally
confirm the higher prevalence of ADHD in gifted individuals throughout their life cycles,
they suggest the validity of the diagnosis in this population. An association between
ADHD cases and minor physical anomalies was found in the Mensa population, further
supporting the notion that ADHD is a neurodevelopmental condition.

Descriptors: Attention deficit and hyperactivity disorder; Intelligence; Multiple ab-
normalities; Intelligence tests; Reproducibility of results; Child; Adult; Cross-sectional
studies.
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1 INTRODUÇÃO
A superdotação intelectual é um tema fascinante mesmo levando-se em consideração

as dificuldades em definir e medir a inteligência. A convivência com membros da associação
Mensa para indivíduos de alto quociente de inteligência (QI) permitiu nossa observação de
sintomas típicos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tais como
atenção dispersa, procrastinação crônica, impulsividade e hiperatividade em diversos dos
seus membros e despertou o interesse do autor na área. Outro fator instigante sobre o
tema diz respeito a dois pontos aparentemente conflitantes na percepção da relação entre
inteligência e psicopatologia: o conceito de “reserva cognitiva” (ou de QI) que coloca a
inteligência como um fator protetor para transtornos mentais e a percepção popular de
que indivíduos muito inteligentes são excêntricos, distraídos, descuidados e desprovidos de
senso comum. Temos, como exemplo de superdotados, mas também excêntricos, grandes
vultos da humanidade, tais como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Thomas Edison,
Winston Churchill, Amadeus Mozart.

O funcionamento do sistema social dos países ocidentais define como parâmetros
de rendimento fatores muito relacionados à quantidade de produção, adesão às normas e
ao estilo que se pode chamar de “politicamente correto”. Desta forma, este mesmo sistema
social dá preferência às pessoas “conscienciosas e conformadas” aos muito “inteligentes, mas
instáveis” segundo a crítica de Charlton [1] que usa o termo “clever sillies”1 para descrevê-
los. Charlton também observou que esta mesma tendência ocorria no meio científico e
acadêmico no qual “inteligência e criatividade” vêm sido preteridos por “sociabilidade e
perseverança” [2, 3, 4]. É também frequente a observação de que determinados indivíduos
inteligentes não conseguem apresentar um rendimento compatível com seu potencial
nas áreas acadêmicas, profissional e interpessoal [5, 6, 7]. Estas observações podem ser
resumidas na conclusão de Duckworth e Seligman (2005), [8] em que auto-disciplina é um
melhor sinal de desempenho do que QI.

As razões para o baixo rendimento em superdotados foram abordadas, quase que
exclusivamente, por estudiosos da pedagogia e psicologia até muito recentemente. Os
profissionais dessas áreas possuem grande resistência à participação da psiquiatria nas
dificuldades dos superdotados [9] na medida em que, tradicionalmente, esta se ocupa de
patologias e prejuízos claros. O Conselho Brasileiro para Superdotação (CONBRASD),
vinculado aos mesmos profissionais, divulgou a seguinte nota em sua página na web:
“Os sintomas comuns do TDAH (desatenção, impulsividade e hiperatividade), muitas
vezes, levam a diagnosticar uma criança com Altas Habilidades/Superdotação como
hiperativa equivocadamente”2. Entendem os mesmos, que existe uma superposição entre
características inerentes à superdotação e alguns sintomas do TDAH, previsto na Teoria

1 Expressão idiomática que traduzimos como : espertos bobos (tradução do autor).
2 CONBRASD http://conbrasd.org/wp/?page_id=4188 em 20 de ago. 2013.

http://conbrasd.org/wp/?page_id=4188
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de Superexcitabilidade de Dabrowski (TSD)[10] ou mesmo características de personalidade
própria para pessoas que utilizam predominantemente o hemisfério direito [11, 12]. Essa
ideia, todavia foi criticada recentemente por Nielsen et al. (2013).[13].

O argumento de sobreposição de características entre sintomas de TDAH e de
superdotação tem sido contestado por sustentar-se em uma lógica circular e não trazer uma
solução para os superdotados em dificuldades [7] além de ignorar contribuições recentes que
indicam a validade do diagnóstico de TDAH para pessoas de alto QI [14, 15, 16] e cujos
impactos já são conhecidos na população em geral [17, 18] e já possuem alguns indícios na
população de alto QI [19, 16]. As consequências das vulnerabilidades dos superdotados,
todavia, vão além do indivíduo e certamente provocam diversas repercussões sociais
ainda pouco conhecidas. Temos por exemplo um recente estudo de sociólogos de Oxford
que encontraram grande concentração destes indivíduos em grupos políticos/religiosos
radicais.[20]. Desta forma, o papel do TDAH como um fator impactante em indivíduos
de alto QI carece de maior investigação, principalmente no que concerne seus aspectos
epidemiológicos e correlatos biológicos. Aliás, estudos no extremo superior de QI são
escassos na psiquiatria que tem estado tradicionalmente focada nos grandes transtornos e
déficits com prejuízos graves.

Fundamentamos o trabalho em ampla revisão cuidadosa da literatura especializada.
Com o objetivo de contribuir para as pesquisas sobre o tema, durante o segundo semestre
do ano de 2012, foi realizado estudo sobre sintomas de TDAH em indivíduos superdotados
de duas populações distintas: adultos membros da associação Mensa em São Paulo e
alunos do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Além disto, procedeu-se à avaliação
de anomalias físicas menores nos adultos objetivando observar a presença de marcadores
de alterações do desenvolvimento nesta população.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem dois objetivos escolhidos através das observações do autor e

revisão da literatura:

a) Avaliar o padrão de sintomas atencionais e de hiperatividade/impulsividade em
indivíduos superdotados através da aplicação de escalas padronizadas.

b) Avaliar a possível existência de uma associação entre maior presença de anoma-
lias físicas menores através da aplicação da escala de Waldrop em portadores
de TDAH do que em não portadores (em amostras de superdotados).





Parte II

DESENVOLVIMENTO
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

Conceito

Descrito originalmente na literatura científica há mais de um século, o TDAH
ganhou espaço na mídia leiga recentemente com afirmações polêmicas sobre a inexistência
real do transtorno, sua possível fabricação pela indústria farmacêutica e a consequente
abordagem patológica desnecessária de comportamentos que seriam apenas inadequados
culturalmente. Isso se deu contrariando a evolução do entendimento sobre o transtorno e
seu tratamento no último século [18, p.13].

Desde 1902, é possível encontrar descrição feita por George Still, a qual se asseme-
lhava à atual, caracterizada por hipercinesia, distratividade e descontrole dos impulsos.
Durante os anos seguintes, foram focalizados os sintomas psicomotores e ideia de que o
distúrbio era adquirido (ou pós-encefalítico) e foi chamado de “dano cerebral mínimo” [21,
p.399]. Finalmente, os manuais diagnósticos modernos reintroduziram a desatenção como
sintoma importante e o “Diagnostic and statistical manual of mental disorders” (DSM-IV)1

subdividiu o transtorno em três subtipos de acordo com a distribuição dos sintomas:
predominantemente desatento, predominantemente hiperativo/impulsivo e combinado [22].
O novo DSM-V manteve os critérios (DSM-IV ver 3.1 na página 37), mas elevou a idade
de início dos sintomas para 12 anos [23].

Epidemiologia

Prevalência

De acordo com o estudo feito por Polanczyk et al. (2010) [24], há indicativos
por instrumentos de triagem de que a população brasileira afetada é de cerca de 5,8%
(95% CI=4,8–7,0)2. No Brasil, inexistem estudos epidemiológicos realizados em amostras
representativas da população na idade adulta.

A prevalência do TDAH na população mundial já foi estimada por numerosos
estudos de diversos tipos entre 0,9% até 20% [27]. O estudo meta-analítico de Polanczyk et
al. (2007) [28] obteve uma prevalência estimada em 5,29% (95% CI=5,01–5,51) em crianças
e adolescentes. Neste estudo a alta taxa de variabilidade anterior foi atribuída a três razões:
fonte de informação utilizada, presença ou não de uma definição de comprometimento (ou
prejuízo), e sistema de diagnóstico utilizado (CID-10 ou DSM-IV). Dois trabalhos recentes
1 Manual estatístico e diagnósticos de transtornos mentais (Tradução do autor).
2 Há também aqueles que, sem nenhuma evidência científica, acreditam que a frequência de diagnósticos

de TDAH tem sido exagerada [23, 25], enquanto especialistas brasileiros demonstram que o TDAH é
ainda subtratado [26].
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de Merikangas et al. nos EUA estimaram a prevalência de 12 meses em torno de 8,6% [29]
e em 8,7% (para o período de toda vida) [30], este último incluiu 10.123 adolescentes de
13 a 18 anos.

O TDAH em adultos ganhou interesse apenas recentemente e possui menos dados
do que o TDAH em crianças. Os primeiros dados modernos surgiram nos Estados Unidos,
uma pesquisa em 720 adultos estimou a prevalência de 4,7% [31]. Um outro estudo
americano em 448 estudantes universitários relatou uma prevalência de cerca de 4%[32].
Também utilizando amostra de estudantes universitários em três países, DuPaul et al.
(2001) [33] relatou taxas de prevalência de 1,01% na Itália (n = 197), 2,81% em Nova
Zelândia (n = 213) e 3,39% nos Estados Unidos (n = 799). Em 1813 adultos na Holanda,
a prevalência de TDAH foi de 1% [34]. Em uma pesquisa por telefone nos EUA com 966
adultos encontrada uma prevalência de 2,9% [35].

Recentes estudos populacionais têm examinado a prevalência do TDAH na po-
pulação adulta com entrevistas diretas. Um estudo mexicano de uma amostra urbana
nacionalmente representativa de 2.362 indivíduos relatou uma prevalência de 1% [36]. Uma
taxa muito maior, de 4,4%, foi relatada nos EUA numa pesquisa domiciliar representativa
em 3.199 adultos.[37]. O estudo de Fayyad et al. incluiu dez países, num total de 11.422
adultos com idades entre 18-44 anos e obteve uma taxa global de prevalência de TDAH
em adultos de 3,4% (variando entre 1,2% na Espanha até 7,3% na França) [38]. Simon et
al. (2009) realizou uma revisão sistemática e meta-análise de seis estudos de TDAH em
adultos e encontrou a prevalência global de 2,5% (95% CI=2,1–3,1) [39].

Persistência

O TDAH foi concebido inicialmente como um transtorno restrito à infância e
adolescência. Estudos longitudinais mostraram que, embora haja um claro declínio dos
sintomas com a idade, elas tendem a persistir ao longo da vida. Esta taxa também possui
grande variabilidade na literatura (entre 4%-80%), o que foi atribuído à variação de detalhes
metodológicos[27], principalmente na definição do que seria o transtorno em adultos. Rohde
[40]argumenta que os critérios para descrever TDAH em adultos devem fundamentar-se em
um conceito mais amplo, que inclua déficits de função executiva e impulsividade emocional,
coerente com a tendência conceitual atual ( na página 37). Além disso, existe uma clara
diminuição dos sintomas de hiperatividade durante o desenvolvimento [41]. Em um estudo
prospectivo com duração de 15 anos de uma amostra referida de crianças hiperativas, Weiss
et al. [42] acompanhou o desenvolvimento de 63 indivíduos sintomáticos e 41 controles.
Dos 63 indivíduos hiperativos, 66% continuaram a ter sintomas incapacitantes de TDAH e
23% tinham um transtorno de personalidade antissocial. Em geral, espera-se que 40 - 60%
das crianças afetadas continuem a ter o distúrbio na idade adulta.

Evidências recentes também sugeriram que o declínio sintomático com a idade
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pode não ser linear. Um estudo prospectivo sueco [43] acompanhou 1450 pares de gêmeos
e não encontrou uma única trajetória para o curso dos sintomas. Na verdade o autor
encontrou quatro trajetórias distintas de desenvolvimento de sintomas. Os resultados do
estudo mostraram que, para aqueles em uma trajetória de alta, a hiperatividade diminuiu
enquanto a desatenção aumentou. Este estudo sugere que os subtipos de TDAH não
podem ser vistos como categorias distintas e estáveis.

Aspectos demográficos

Estudos em crianças consistentemente sugerem que a prevalência de TDAH é maior
em meninos do que em meninas. A revisão de Polanczyk et al. [28] detectou a prevalência
de TDAH para os meninos 2,45 vezes maior do que para as meninas. A preponderância
do sexo masculino, mesmo em amostras não referidas, diminui claramente com a idade
e o sexo feminino pode ser sobre-representado em algumas amostras de adultos [39]. O
impacto das questões étnicas e sócio-econômicas sobre as taxas de prevalência de TDAH é
muito mais polêmico e merece muito mais pesquisas [44].

Manifestações clínicas, co-morbidades e fatores de riscos

A tríade clássica de sintomas é constituída por: deficit de atenção, hiperatividade
e impulsividade. Espera-se que pelo menos alguns destes sintomas sejam persistentes,
causem algum tipo de prejuízo, manifestem-se em, no mínimo dois ambientes diferentes e
tenham início antes do 7 anos de idade[21, p.400]. Dentre os portadores da síndrome, é
possível apontar uma tendência a realizar atividades que são excitantes por si mesmas,
bem como a preferência por aquelas que promovam estimulação em seus cérebros. Este
comportamento se exterioriza em crianças sob a forma de brincadeiras ruidosas, em brigas
com os colegas ou, ao contrário, concentrando-se em um único jogo eletrônico durante
todo o dia (hiperfoco).

As tabelas abaixo apresentam sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade
que embasaram as escalas de TDAH (ver 3.1 na página 41):
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Tabela 1 – Sintomas de desatenção

Sintoma
Dificuldade frequente em prestar atenção a detalhes, cometendo erros por descuido
em atividades escolares ou de trabalho
Dificuldade para manter a atenção em tarefas, aulas, leituras, jogos ou atividades de
lazer
Dificuldade de prestar atenção no que é dito ou impressão de não escutar quando lhe
dirigem a palavra
Dificuldade de seguir instruções e/ou de executar tarefas do início ao fim,
frequentemente interrompendo ou deixando incompletas tarefas escolares,
domésticas ou deveres profissionais
Marcada desorganização pessoal, com dificuldade de manter seus objetos e espaços
em ordem e de planejar corretamente o tempo necessário para cumprir tarefas e
atividades
Tendência a evitar, relutar ou postergar tarefas que exijam um esforço mental longo
e sustentado
Perda recorrente de objetos (p.ex., chaves, material escolar, telefone celular, objetos
do vestuário) necessários para tarefas ou atividades do dia a dia
Padrão frequente de distração ou perda de foco nas atividades por estímulos alheios
e irrelevantes à tarefa
Esquecimentos constantes em atividades diárias (compromissos, recados, tarefas,
encontros)

FONTE: PSIQUIATRIA NA PRÁTICA CLÍNICA (2013) [21, p.401]

Tabela 2 – Sintomas de hiperatividade/impulsividade

Sintoma
Agitar mãos, pés ou se remexer na cadeira com frequência
Levantar diversas vezes em situações nas quais se espera que permaneça sentado
(p.ex., em sala de aula, palestras, cinemas e jantares)
Correr dentro de ambientes fechados, ficar em pé sobre móveis, saltar ou escalar os
mesmos
Brincar de forma muito chamativa e barulhenta, tendo dificuldade de se envolver
calmamente em atividades de lazer
Estar frequentemente “a mil” ou, muitas vezes, agir como se estivesse “a todo vapor”
Falar em demasia
Dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido concluídas
Ter dificuldade em esperar sua vez em filas, jogos ou quaisquer situações coletivas
Frequentemente interromper ou se meter em conversas, atividades ou brincadeiras
alheias)

FONTE: PSIQUIATRIA NA PRÁTICA CLÍNICA (2013) [21, p.401]
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É importante salientar que a análise dos sintomas descritos acima deve ser feita
no contexto da história do indivíduo e quando estes ocorrem de forma transitória podem
significar outra patologia. Desta forma, recomenda-se avaliar também a duração, frequência
e persistência dos sintomas, além do prejuízo causado pelos mesmos. Estes critérios foram
incluídos no DSM-IV e resumidos abaixo:

Tabela 3 – Critérios DSM-IV
Critério Descrição
A seis (ou mais) sintomas de desatenção, hiperatividade ou

impulsividade que persistiram por pelo menos 6 meses, em grau
mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento

B alguns sintomas de hiperatividade impulsividade ou desatenção
que causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de
idade

C algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois
ou mais contextos (por ex., na escola [ou trabalho] e em casa)

D deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente
significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional

E os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou
outro Transtorno Psicótico e não são melhor explicados por
outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor,
Transtorno de Ansiedade, Transtorno Dissociativo ou um
Transtorno da Personalidade).

FONTE: “American Psychiatric Association” (2000) [22]

A classificação puramente categórica do TDAH, feita pelos manuais de diagnósticos
atuais, empobrece sua compreensão e autores contemporâneos propõem seu entendimento
neuropsicológico multidimensional [45, 7], dentro de um conjunto maior de disfunções de
funções executivas [18, p. 258]. Abaixo, apresentamos uma descrição de funções executivas
afetadas pelo TDAH:
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Tabela 4 – Funções executivas afetadas pelo TDAH

Função Descrição
Ativação organizar, priorizar e ativação para trabalhar
Foco sustentar e alternar atenção entre tarefas

Esforço
regular nível de alerta, sustentar esforços e velocidade de
processamento

Emoção gerenciar frustração e modular emoções
Memória utilizar memória de trabalho e acesso a lembranças
Ação monitorar e autorregular ações

FONTE: Brown (2005) [17, fig.1,p.22]

Existem evidências de que o quadro está ligado a anomalias físicas menores [46,
47, 48, 49] e sinais neurológicos discretos (“soft signs”)[50, 51, 52, 53, 54]. Sua avaliação é
recomendada na Suécia e pelo manual de TDAH do ICSI3 4[55, p. 21]. Existem também
indícios de que alguns exames complementares possam exercer um papel coadjuvante
na compreensão do quadro, embora caiba sempre ao psiquiatra a palavra final sobre o
diagnóstico [21].

Co-morbidades

O TDAH é tão comumente associado a outras condições que o manual supra referido
insiste em afirmar que as comorbidades sejam avaliadas sistematicamente [55, p. 30]. A
tabela abaixo foi obtida do DynaMED5,6 e resume as comorbidades mais comuns:

3 “Institute for Clinical Systems Improvement”, - Instituto para o Progresso de Sistemas Clínicos,
tradução nossa.

4 Curiosamente este mesmo manual inclui superdotação como diagnóstico diferencial para TDAH.
5 DynaMED é uma ferramenta de informações médicas baseadas em evidências. Recentemente foi

considerada a referência mais atualizada em artigo publicado no BMJ[56] abaixo.
6 Ver https://dynamed.ebscohost.com/about/about-us.

https://dynamed.ebscohost.com/about/about-us
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Tabela 5 – Co-morbidades comuns ao TDAH
Comorbidade
Asma
Ansiedade
Transtorno Bipolar
Depressão
Transtorno do Espectro do Autismo
Epilepsia
Distúrbio da coordenação motora
Abuso de etanol e outras drogas
Personalidade Antissocial
Distúrbio Oposicional
Enurese Noturna
Distúrbio de Aprendizado e Linguagem (Dislexia, Tartamutismo)
Distúrbios do “Tic”
Apneia Obstrutiva do Sono e outros distúrbios do sono

FONTE: DynaMED [57]

É provável que estas condições compartilhem algumas das alterações do neurode-
senvolvimento que ocasionariam sintomas de TDAH, principalmente com os Transtornos
do Espectro do Autismo (TEA). Os manuais diagnósticos recomendam a exclusão de
TDAH na presença de TEA mesmo quando seus sintomas estão presentes entre 30-70%
de seus portadores [58]. Existe uma crescente literatura abordando a relação do TDAH e
TEA[59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67], com o qual compartilha fatores de risco genéticos
[68, 69, 70, 64] e fisiopatológicos [71].

O trabalho de Anholt et al. [72] analisou a relação de sintomas obsessivos-
compulsivos com sintomas de TDAH e TEA. Indicou que vítimas de Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (TOC) possuíam mais sintomas de TDAH e TEA que o grupo controle e que
TOC sem TDAH também indica menos sintomas de TEA.

Veremos, adiante, que algumas destas comorbidades constituem um padrão comum
aos distúrbios do neurodesenvolvimento e estão descritas em modelos neuropsicológicos teó-
ricos que combinam habilidades intelectuais a outras características, algumas curiosamente
semelhantes ao TDAH ( 3.3 na página 57).

Fatores de riscos

Diversos fatores de riscos genéticos, psicossociais e ambientais já foram identificados
para o TDAH [18, p.27], enquanto outros tantos permanecem alvos de especulação. O fato
do TDAH ser uma síndrome heterogênea, na qual mecanismos fisiopatológicos distintos
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podem levar a manifestações clínicas similares, torna complexa a tarefa de isolar mecanismos
patológicos e fatores de riscos. A literatura atual aponta para um modelo multifatorial no
qual diversos agentes genéticos e ambientais interagem e contribuem para o desenvolvimento
do transtorno [21, 73, 74, p.405].

A participação de fatores genéticos no TDAH é clara pelos dados que se tem
da hereditariedade do transtorno (risco entre 2 a 8 vezes maior entre pais e filhos) e
concordância de diagnóstico entre gêmeos em até 70% [18, 21]. Alguns genes específicos
demonstraram participação (pequena) no quadro, principalmente os ligados à dopamina
(DAT1, DRD4, DRD5), à serotonina (5-HTT, HTR1B) e SNAP-25 [21, p.405]. Curiosa-
mente, uma mutação semelhante na enzima COMT, que torna o indivíduo vulnerável à
psicose por cannabis (variante valina/valina no códon 158) [75], também está relacionada
a comportamento agressivo no TDAH [76]. Um grande estudo europeu investigou poli-
morfismos de nucleotídeo único (SNP) em todo o genoma e sua relação com esquizofrenia,
transtorno bipolar, TDAH, autismo e depressão; encontrou-se participação (em diferentes
graus) destas alterações em todos os cinco transtornos [77].

É comum descobrir, na revisão de livros textos, a menção de fatores de riscos
psicossociais tais como maus tratos, pobreza, família numerosa e conflitos conjugais.
Contudo, trata-se de fatores cuja complexidade dificulta a avaliação científica do seu papel
no transtorno [18, p.36].

Os fatores perinatais são de particular interesse ao trabalho por tratar-se de
agressores que alteram o desenvolvimento global e certamente neural [78, 79]. Diversos
destes fatores já possuem evidências de relação com o TDAH[80], principalmente o baixo
peso ao nascer e a prematuridade [81, 82, 83, 84]. Existem evidências ainda inconclusivas
sobre a exposição intrauterina a diversas substâncias tóxicas: metais pesados, nicotina7

[86], PCB e etanol.

O papel da testosterona fetal como fator de risco para TDAH e outros transtornos do
neurodesenvolvimento tem ganhado apoio [87, 88, 89, 90, 91, 92]8,9. Existem evidências que
a razão entre o tamanho dos dedos anular e indicador10 possa estar relacionada à exposição
intrauterina à testosterona[94] e que tenha também associações ao TDAH (restrito ao
sexo masculino)[95, 89, 91]. Chura et al. (2010) [92]demonstrou que há uma correlação
positiva entre a exposição intrauterina à testosterona e a assimetria (direito > esquerdo) do

7 Um estudo relacionou tabagismo materno à testosterona fetal (resultado restrito ao sexo masculino)
[85].

8 O estudo de Lemiere et al. (2010)[93] com 100 crianças jovens não encontrou associação entre razão
anular/indicador e TDAH. Os dados reforçaram a validade do sinal como marcador de exposição fetal
a testosterona e uma taxa de não-destria (destros/canhotos) muito maior no grupo de TDAH (subtipo
combinado = 25:4 ; hiperativo = 6:4 ; desatento = 20:5 ; controle = 40:6).

9 O termo não-destria é utilizado comumente na literatura de lateralização atípica para descrever
ambidestria e canhotismo.

10 Ver figura na 57.
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corpo caloso, utilizando medidas de testosterona no útero por amniocentese e ressonância
magnética. Isto foi constatado, principalmente, na parte posterior do corpo caloso (istmo)
que possui projeções predominantemente para as regiões parietais e temporais superior.

Kretzer et al. (2012)[96] realizou um estudo nacional para investigar complicações
perinatais e sua relação com o subtipo desatento de TDAH em 248 participantes: os
resultados apontam para uma associação com (p<0,001). O mesmo autor sugere também
uma possível distinção nosológica entre o subtipo desatento de TDAH e outros subtipos.
Finalmente, a revisão dos fatores de riscos do desenvolvimento nos trouxe a teorias como
a de Sagvolden e Jansen (2005) [74], que também propuseram uma distinção nosológica
do subtipo desatento e reaproxima-se da descrição histórica de “dano cerebral mínimo”.

Escalas para TDAH

Existem diversas escalas para auxiliar no diagnóstico e pesquisas de TDAH. Tais
ferramentas não são adequadas para firmar um diagnóstico definitivo e podem apresentar
variações significativas de acordo com o informante (crianças sub-relatam sintomas, pais
são bons informantes e professores tendem a superestimar sintomas)[21, p.402]. Escolhemos
escalas que fossem de domínio público, validadas nacionalmente e com aplicabilidade às
faixas etárias estudadas. Duas escalas disponíveis seguem nossos critérios11:

Escala “Adult ADHD Self Report Scale” (ASRS)12 Esta escala foi desenvolvida por uma
força tarefa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para pesquisa de TDAH em adultos
[97] e validada em amplos estudos populacionais americanos [37] Sua versão mais utilizada é
composta por seis questões que focalizam os critérios diagnósticos do DSM-IV mencionados
acima. Cada questão pode valer um ponto de acordo com o critério estabelecido, sendo
que um escore acima de quatro é considerado positivo para TDAH. 13 A versão de 18
questões foi validada transculturalmente para a população brasileira por Mattos et al.
(2006a) [98]. As primeiras nove questões avaliam a desatenção e as nove seguintes a
hiperatividade, podendo cada item ser marcado de acordo com sua frequência (0 = nunca
até 4 = muito frequentemente). Nesta versão, os autores indicam que escores totais
superiores a 24 (máximo 72) pontos são altamente sugestivos de TDAH, contudo não
existe ainda uma validação confiável deste valor. Considerando o critério do DSM-IV,
Mattos et al. (2006a)[98, p.190] fez a seguinte ressalva:

Cumpre ressaltar que a ASRS serve para identificar sintomas do critério A,
porém, para o diagnóstico de TDAH em adultos, é necessário que outros
critérios sejam atendidos: idade precoce de início, antes dos sete anos
de idade (critério B), universalidade dos sintomas, isto é, manifestação
em pelo menos dois ambientes diferentes (critério C), comprometimento
funcional clinicamente significativo (critério D) e decisão clínica de que os
sintomas não são atribuídos a outros transtornos (critério E), em especial
transtornos do humor e ansiedade.

11 Incluímos as escalas originais nos Anexos A e B.
12 Escala para autoavaliação de TDAH em adultos.(Tradução do autor)
13 Esta foi a versão foi utilizada por Polanczyk et al. (2010) [24] no estudo nacional já mencionado

acima.
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Escala “Swanson, Nolan, and Pelham, Version IV” (SNAP-IV) Utilizada para avaliação de
sintomas TDAH por pais e professores, esta escala foi considerada aceitável por uma ampla
pesquisa americana[99]. A escala consiste em 26 questões que variam de frequência entre
“nem um pouco”, “um pouco”, “bastante” e “demais” (0 a 3). As 9 primeiras relacionam-se
a sintomas de desatenção, as 9 seguintes avaliam hiperatividade e impulsividade e as
8 últimas avaliam oposicionismo. As questões deste instrumento de medida devem ser
respondidas pelos pais ou professores de crianças e adolescentes, também baseando-se
também nos critérios diagnósticos do DSM-IV [99]. No estudo, será utilizada a versão
MTA-SNAP-IV traduzida e validada por Mattos et al. (2006) [100] e que já foi utilizada
em diversos estudos nacionais, como o estudo farmacogenético de Polanczyk et al. (2007c)
[101].

Etiologia

Como mencionado anteriormente, o TDAH é uma condição heterogênea e sua
etiologia combina fatores genéticos e ambientais, daí a importância de estudar o tema,
também, por um viés neurobiológico.

Presume-se que um tônus anormal de circuitos dopaminérgicos e noradrenérgicos
sejam centrais na patofisiologia[102]. Estudos genéticos identificaram diversos genes
relacionados ao TDAH, mas que não causam a síndrome isoladamente[103]. Para cumprir
este objetivo, a exploração da interação gene-ambiente mostrou-se mais útil [104]. Na
tabela abaixo encontramos uma compilação de alterações morfofuncionais:

Tabela 6 – Alterações morfofuncionais no TDAH

Alterações morfofuncionais no TDAH
Hipoativação do córtex pré-frontal, estriado e cerebelo
Redução do tamanho do córtex cerebral nas porções inferiores do córtex pré-frontal
dorsal e córtex temporal anterior bilateral
Aumento do tamanho do córtex cerebral nos lobos temporal posterior e inferior, e no
córtex parietal bilateralmente
Córtex região pars opercularis do giro frontal inferior mais fina em ambos os
hemisférios em crianças com TDAH

FONTE: DynaMED [57]

NOTA: Informações mais recentes já estão disponíveis [105, 106, 107, 108]

Sob o ponto de vista do neurodesenvolvimento, Shaw et al. (2007) [109] descreve
um atraso no amadurecimento do córtex pré-frontal e, posteriormente, demonstra a
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existência de uma interrupção (frontal) no processo de lateralização cerebral normal em
indivíduos com TDAH[110]. Até então o processo de lateralização atípica já havia sido
demonstrado em outras síndromes cerebrais orgânicas [111, 112]. Modelos baseados em
lesões neurológicas apontavam para um deficit de função do hemisfério direito no TDAH
[113, 114, 115]. Esta ideia foi reforçada com trabalho de Rolfe et al. (2006) [116], que
utilizou escalas de TDAH para definir subtipos (de acordo com preferência motora manual)
e a escala de Edimburgo (de preferência manual); seus resultados indicavam um viés à
esquerda no subtipo desatento e à direita no subtipo combinado, sugerindo mais uma
vez que o subtipo desatento de TDAH constitui um distúrbio a parte. Hoogman et el.
concordou com este achado, o volume total do cérebro em crianças com TDAH (desatento)
se correlacionou negativamente com sintomas auto relatados [117].

Fazemos a ressalva que a preferência motora manual possui uma associação apenas
moderada para lateralização atípica (de função verbal) [118, p.258], devendo-se destacar
que uma recente revisão não encontrou alterações da mesma em portadores de TDAH
[119]. O deficit do hemisfério direito foi, há pouco tempo, contestado por um grupo de
pesquisadores liderado por Hale [120, 121, 122], partindo de estudos de neuroimagem
funcional e EEG, os quais observaram que uma ativação anormalmente maior do hemisfério
direito está associada a um aumento de habilidades cognitivas e também um aumento de
sintomas de TDAH. Resultados semelhantes foram observados anteriormente por outras
técnicas [123, 124]. Hale postulou que, no TDAH, existe uma aumento de função do
hemisfério direito ligado a um processamento inter-hemisférico também anormal, fato
a que Gillam et al. (2011) [125] atribui um desenvolvimento anormal da parte frontal
do corpo caloso cujo papel foi também estudado por Sun et al. (2012)[126]. Ainda
mais recentemente, Hong et al. (2014) utilizou o paradigma de conectomas para avaliar
substância branca e encontrou um desvio de circuitos para direita em portadores de
TDAH[127] .

3.2. Inteligência

Foi feita pelo autor uma revisão do tema inteligência antes de apresentar superdo-
tação intelectual, suas vulnerabilidades e relações com a psiquiatria e TDAH.

Conceito
Dentro do conjunto mais amplo de habilidades cognitivas, a inteligência distingue-se

de outras funções superiores (como as funções executivas listadas na tabela 4 na página 38)
tanto no funcionamento quanto no poder de predição de desempenho. Contudo, existem
dados crescentes indicando uma correlação baixa, porém estatisticamente significante
entre QI e funções executivas[128, 129] as quais possuem substratos neurais comuns,
principalmente no lobo frontal esquerdo [130]. A história da conceituação da inteligência
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é rica em abstrações, controvérsias e mudanças de paradigmas. No trabalho de revisão
de Deary et al. (2010) [131] sobre a neurobiologia das diferenças da inteligência humana,
encontramos uma conhecida declaração de Boring, feita em 1923, na qual o pesquisador
afirma “inteligência é o que os testes testam”. O mesmo trabalho referiu um conceito
posterior originado de um consenso obtido entre 52 pesquisadores publicado no editorial
de Gottfredson (1997)[132]:

A inteligência é uma capacidade muito geral que, entre outras coisas,
envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar
de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e
aprender com a experiência. Não é apenas aprendizagem de livro, uma
habilidade acadêmica restrita, ou esperteza para fazer testes. Pelo
contrário, ela reflete uma capacidade mais ampla e mais profunda para
compreender o nosso meio - “pegar as coisas no ar”, “fazer sentido das
coisas”, ou “descobrir o que fazer”. Inteligência, assim definida, pode ser
medida, e os testes de inteligência podem medir bem.14

Diversas autoridades no campo (Gardner, Thurnstone e Sternberg), argumentam que
inteligência deve ser entendida multidimensionalmente e que habilidades cognitivas não
possuem correlação entre si, acrescentando que testes de inteligência só conseguem medir
algumas dessas dimensões. Entretanto, vale lembrar que testes de QI ainda são amplamente
utilizados tanto nos meios clínico, científico e acadêmico além de ter ganhado novas
evidências a seu favor [7].

A publicação de “The Bell Curve” [133] contribuiu para polemizar o debate sobre
inteligência ao fazer julgamentos politicamente incorretos, mesclados a achados científicos.
Isto levou muitos a crerem que os testes de inteligência apresentavam vieses racistas,
sexistas e discriminatórios. A Associação Americana de Psicologia (APA) criou então uma
força tarefa com a missão de preparar um relatório científico atualizado sobre o que se
sabia sobre inteligência na época [134]. Este relatório fez ampla defesa dos testes de QI e
do fator “g” que serão abordados abaixo.

O fator “g”

O fator “g” foi proposto por Spearman em 1904 [135], ao observar que o desempenho
escolar em matérias distintas possuíam certa correlação. Esta possui correlação positiva
com os outros processos cognitivos como mostrado na tabela abaixo.

14 “Intelligence is a very general capability that, among other things, involves the
ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and
learn from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts.
Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings ‘catching on’,
‘making sense’ of things, or ‘figuring out’ what to do. Intelligence, so defined, can be measured, and
intelligence tests measure it well.” (Tradução do autor).
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Tabela 7 – Correlações de habilidades cogniti-
vas com o fator g

HABILIDADE CORRELAÇÃO
Raciocínio 0,97
Habilidade Espacial 0,91
Memória 0,66
Velocidade de processamento 0,60
Vocabulário 0,73

FONTE: Deary et al. (2010) [131]

O fator “g” também demonstra associação com desempenho em testes acadêmicos
[6] e com trabalho e renda [136]. Além destes, alguns dados sugeriram relação entre fator
“g” e características de personalidade, como maior abertura, narcisismo, impulsividade e
comportamento antissocial [137, 138, 139]. Neste ponto, uma recente pesquisa encontrou
pequenas correlações negativas com características do Modelo de Cinco Fatores (MCF ou
“Big Five”) e somente o fator sociabilidade obteve significância (r=-0,25; p<0,05)[140].

Tal fator foi subdivido por Cattell em inteligência fluida (Gf) e inteligência (Gc). A
primeira descreve a capacidade de raciocínio lógico e de solucionar problemas em situações
inéditas, a última refere-se a processos adquiridos com o aprendizado. Existem evidências
que estas funções são também distintas no que se refere a sua neurobiologia[141, 142,
143, 144]. Atualmente, se compreende inteligência em três níveis hierárquicos: o nível
inferior, seria composto por muitos fatores pequenos, o nível intermediário por fatores
mais genéricos e o topo por um fator único (fator “g”). Este modelo em três camadas
foi proposto por Carroll e posteriormente aperfeiçoado por Horn que utilizou técnicas de
análise fatorial para os dados psicométricos. Baseados no resultado das análises fatoriais
de dados obtidos com os mais diversos testes, autores tem argumentado que o fator Gf e o
fator “g” são os mesmos. Mesmo assim foi mantida a subdivisão de Cattell e Carroll no
modelo que ficou então conhecido como Modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) [145, 146].
Este modelo foi, posteriormente, ampliado por MacGrew [147] que propôs uma série
de extensões para o modelo CHC, incluindo Gkn (conhecimento de domínio específico),
Gp (capacidade psicomotora) e Gps (velocidade psicomotora). Além destas, habilidades
de processamento sensorial, outras foram propostas adicionalmente, inclusive as tátil
(Gh) , cinestésica (Gr) e olfativa (Go). Hoje em dia, o modelo apresenta 70 habilidades
específicas e 10 habilidades intermediárias (excluindo as acrescentadas por MacGrew) que
são apresentadas na tabela abaixo:
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Tabela 8 – Fatores intermediários de inteligência pelo Modelo Cattell-
Horn-Carroll (CHC)

Fator Descrição
Inteligência
cristalizada (Gc)

inclui a amplitude e a profundidade do conhecimento
de uma pessoa adquiriu a capacidade de comunicar o
conhecimento, a capacidade de raciocinar usando
experiências ou procedimentos previamente
aprendidos

Inteligência fluida
(Gf)

inclui a ampla capacidade de raciocinar, formar
conceitos e resolver problemas, usando informação
desconhecida ou novos procedimentos

Raciocínio
Quantitativo (Gq)

é a capacidade de compreender os conceitos e as
relações quantitativas e manipular símbolos
numéricos

Leitura e Escrita
(Grw)

inclui habilidades básicas de leitura e escrita

Memória de curto
prazo (Gsm)

é a capacidade de apreender e reter informações na
consciência imediata e , em seguida, usá-lo em
poucos segundos

Armazenamento e
recuperação de longo
prazo (Glr)

é a capacidade de armazenar informações e
recuperá-las fluentemente mais tarde no processo de
pensar

Processamento
Visual (Gv)

é a capacidade de perceber, analisar, sintetizar e
pensar com padrões visuais , incluindo a capacidade
de armazenar e recuperar representações visuais

Processamento
Auditivo (Ga)

é a capacidade de analisar, sintetizar e discriminar
estímulos auditivos, incluindo a capacidade de
processar e discriminar os sons da fala que podem
ser apresentados sob condições distorcidas

Velocidade de
processamento (Gs)

é a capacidade de realizar tarefas cognitivas
automáticas, especialmente quando medida sob
pressão para manter a atenção focada

Decisão / Tempo de
Reação/ Velocidade
( Gt )

reflete o imediatismo com que um indivíduo pode
reagir a estímulos ou a uma tarefa (normalmente
medido em segundos ou frações de segundos, para
não ser confundido com Gs , que normalmente é
medido em intervalos de 2 - 3 minutos)

FONTE: MacGrew (2004) [147]

Psicometria

Entende-se por tal, a difícil tarefa de medir as funções cognitivas e foi assim
designada por Francis Galton há alguns séculos [148]. A mensuração de inteligência é
diretamente ligada ao modelo conceitual no qual o teste está fundamentado e, como vimos
anteriormente, possui consideráveis divergências de opiniões. Existem muitas variações
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de testes cognitivos, devendo-se ressaltar que alguns deles evitam utilizar o conceito de
Quociente de Inteligência (QI). Focalizamos, contudo, o modelo CHC, citado acima, e o
fator Gf. Alguns testes com alta carga de avaliação para o fator “g” encontram-se listados
na tabela abaixo:

Tabela 9 – Testes populares de QI

Testes populares de QI
Stanford-Binet
Matrizes Progressivas de Raven
Escala Wechsler de Inteligência (adultos e crianças)
Teste Woodcock-Johnson de Habilidades Cognitivas
Bateria de Avaliação Kaufman para Crianças

FONTE: Neisser et al. (1996) [134]

Todos os testes de inteligência acima possuem um grau de confiabilidade e validação.
Os escores são normalizados em estudos populacionais, de modo que, aproximadamente
95% da população têm pontuações dentro de dois desvios padrão (DP) da média. Se um
desvio padrão é de 15 pontos, como é comum em quase todos os testes modernos, então
95% da população estão dentro de um intervalo entre 70 e 130 pontos de QI e 98% possuem
QI inferior a 131 pontos. Alternativamente, dois terços da população têm QI dentro
de um desvio padrão da média, ou seja, dentro do intervalo de 85-115 (QI). Os escores
de QI são dimensionados de forma ordinal e medem uma variável biológica que possui
uma distribuição normal (ou Gaussiana) já bem estabelecida desde os dados coletados
a partir do início do século XX [148, 149, 150, 151, 152]. Os testes de QI passaram por
poucas mudanças conceituais e, até mesmo após a crescente informatização do processo
de avaliação cognitiva, seguem ainda com os mesmos fundamentos dos testes populares
de QI[153]. Segundo estes dados, a média de QI nos países ocidentais (e Japão) está
aumentando, em média, 5 pontos por década (também conhecido como efeito Flynn).
Existem restrições e críticas a este modelo [152, 154] que ainda assim vem sendo confirmado
em diversos países como observado por Pietschnig et al. (2010) [155] na Alemanha. Outros
estudos apontam indícios que o efeito Flynn está se estabilizando em países desenvolvidos
[156], além da opinião de Crabtree [157] , o qual prevê que o efeito será negativo no futuro
em razão da perda de pressão evolucionária. Os produtores de testes padronizados de QI
já reconheceram a influência deste efeito e são obrigados a renormalizarem a escala de QI
com o passar do tempo. Estas normalizações estabelecem percentis de QI, medida que
remete diretamente à posição referida na curva normal de inteligência (para idade e país).
A recente publicação de Duckworth et al. (2001) [158] enfatiza o papel da motivação como
fator importante no resultado de testes de inteligência.

Abordagens neurofisiológicas e de neuroimagem para medidas de inteligência têm-
se mostrado promissoras em estudos recentes, mas são incipientes e ainda necessitam



48 Capítulo 3. Revisão da literatura

replicação [159, 160]. Além destes, testes informatizados têm-se tornado cada vez mais
populares, utilizando ou não os fundamentos dos testes tradicionais[59, 153, 161].

Matrizes Progressivas de Raven

As Matrizes Progressivas de Raven (RPM) são um grupo de testes não verbais
desenvolvidos por John Raven em 1938 [162, 163] , aplicável desde crianças de cinco anos
até idosos e são os testes mais comumente utilizados no meio acadêmico[164]. Existem
três versões da ferramenta [149, p.4]:

a) Padrão (“standard” ou SPM): de aplicação genérica;
b) Avançado (“advanced” ou APM): orientado para avaliação de níveis superiores

de inteligência;
c) Colorido (“colored” ou CPM); orientado para avaliação de níveis baixos de

inteligência.

O teste padrão é composto por 60 questões de crescente nível de dificuldade, em que
cada questão é apresentada numa matriz com padrões visuais e lógicos e o participante
deve responder qual o elemento que está faltando. Abaixo apresentamos um exemplo de
questão:

Figura 1 – Exemplo de questão do RPM

FONTE: Wikipedia [165]

A importância da normalização por idade, região e outros contextos é reforçada
pelo autor o qual menciona que estudos brasileiros indicam um desvio para baixo na
normalização nacional [149, p.9].

A Mensa utiliza a versão avançada para avaliar os candidatos a membros e o
Programa Objetivo de Incentivo ao Talento (POIT) utiliza a versão colorida para avaliação
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de QI de todos os alunos da rede Objetivo.

Extremo superior de inteligência

Serão abordadas nesta subseção as questões relacionadas ao extremo superior da
curva de inteligência. Aqui operacionalizamos o termo superdotado (intelectual) como
o indivíduo cuja inteligência genérica (ou mais especificamente inteligência fluida (Gf))
encontra-se acima do percentil 98.

Estratificação do extremo superior Atualmente, não existe um consenso sobre a estratifica-
ção do extremo superior de inteligência. A totalidade dos estudos encontrados na literatura
contemporânea sobre o tema TDAH e alto QI utiliza-se do valor 120 como indicador para
o último, sendo que tais estudos são baseados no conceito de alto QI feito durante evento
do “National Institutes of Health” (NIH) para TDAH em 1998 [166]. A adoção deste valor
gera uma série de problemas, antes de tudo, porque inclui (teoricamente) cerca de 10%
da população. Desta forma, o universo de sujeitos de interesse para o trabalho (os 2%
superiores já referidos) é restrito em estudos prévios.

O conceito acima não conta com a unanimidade dos autores, nem na psiquiatria,
nem na psicologia ou educação. Para o Departamento de Educação do estado de Nova
York, o indivíduo superdotado (“gifted”) encontra-se nos 5% superiores (QI > 124). Por
sua vez, o Relatório Marland[167] traz a seguinte definição:

Capacidade intelectual geral, isoladamente ou em combinação com outras
habilidades, é um critério para a definição de superdotação. Cortes
de QI específicos variam de estado para estado, mas a maioria dos
estados estipula que o QI é apenas um dos critérios utilizados para
definir superdotação. O Relatório Marland também afirma, ainda, que
a programação para superdotação/ talentos nas escolas vai incluir, no
mínimo, 3% a 5% da população escolar.15

Abaixo, exibimos uma compilação da estratificação dos testes populares de inteligência
realizada por Carolyn (2012) [168]. É feita a ressalva que todos os testes de QI, até o
momento, possuem um teto para o escore e que, dependendo do teste, quanto maior a
inteligência menor a precisão do teste.

15 “General intellectual ability, singly or in combination with other abilities, is a
criterion for defining giftedness. Specific IQ cutoffs vary from state to state, yet most states stipulate
that IQ is only one of the criteria employed to define giftedness. The Marland Report also further
asserts that gifted/talent programming in the schools will include “at minimum 3% to 5% of the school
population”.” (Tradução do autor).
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Tabela 10 – Níveis de superdotação

NÍVEL DE SU-
PERDOTAÇÃO

FSIQ WISC-IV,
WPPSI-III

EXTENDED IQ
WISC-IV

FSIQ
STANFORD-
BINET
5

FSIQ
WISC-III,
WPPSI-R,
SB-4

Superdotado 130-138 130-145 124-133 130-145
(132-148 SB-4)

Altamente
superdotado

138-145 145-160 133-145 145-160
(148-164 SB-4)

Excepcionalmente
superdotado

145-152 160+ 145+ 160-180

Profundamente
superdotado

152-160 175+ 145++ 180+

FONTE: Carolyn (2012) [168]

Etiologia da inteligência

Considera-se que a inteligência origina-se da interação de fatores genéticos e
ambientais até aproximadamente os dois anos de idade [169, 170]. A revisão de Deary
considera a hereditariedade da inteligência como fato bem estabelecido, podendo-se falar
em 30% na infância e 70-80% nos adultos[131]. O volume de diferentes áreas do encéfalo
também apresenta correlação com inteligência, como se verá infra, sendo mais ou menos
sensíveis, por exemplo, à hereditariedade; enquanto diferentes regiões do telencéfalo
mostram uma forte correlação (entre 77-88%), o cerebelo e os ventrículos mostram, ambos,
apenas 49%. A genética molecular já identificou mais de 300 genes ligados aos déficits de
QI, o que demonstra a complexidade do processo que irá resultar no nível de inteligência,
que atinge um ápice nos adultos jovens e declina com a idade16 [156]. O papel da neuro-
plasticidade e do gene BDNF, contudo, têm ganhado maior relevância em pesquisas
recentes[171].

Os fatores ambientais afetarão a habilidade do genoma em “canalizar”17 com
sucesso o desenvolvimento para alcançar um fenótipo normal. Sabemos que o desenvolvi-
mento é alterado sob estresse gestacional (exposição a hormônios e toxinas[173], ganho de
peso materno[174]), peri (hipóxia[79]) e pós-natais (nutricionais[175], traumáticas e outra
patologias[131]). A essa habilidade em canalizar o desenvolvimento em meio ao estresse
ambiental subjazem conceitos, tais como: resiliência e estabilidade do desenvolvimento[176].
Ficou demonstrado também que parâmetros associados com a saúde genética estão vincu-
lados à inteligência tais como o comprimento dos telômeros [177] e a altura [178]. Seguindo
esta linha, o Modelo de Instabilidade do Desenvolvimento aceita a simetria corporal

16 Excetuando vocabulário.
17 Conhecida como noção de canalização de Waddington [172].
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como marcador de estresse genético ou do desenvolvimento [176, 179] e tem-se mostrado
associação da mesma com a inteligência[180, 181, 182, 183, 184].

A abordagem fundamentalmente morfológica tenta demonstrar que a inteligência
é ligada ao tamanho ou peso do cérebro e da cabeça desde o século IX em estudos em
cadáveres. Recentemente, um trabalho semelhante correlacionou o volume cerebral à
inteligência, levando em consideração sexo, lateralização e idade[185]. Segundo o mesmo,
o volume responde por 36% da variabilidade de inteligência verbal em mulheres e homens
destros. Ainda abordagens morfológicas por neuroimagem demonstram uma correlação
positiva, porém fraca, entre inteligência e o tamanho da cabeça (r= ~0,20) , volume
intracraniano (r= ~0,40) e volume total cerebral (r=0,30-0,40) [131, p.206]. Estes estudos
também correlacionaram inteligência a volumes em regiões cerebrais distintas: córtex
frontal, temporal e parietal além do hipocampo (todas com r=~0,25). Outros estudos
com RNM demonstraram uma correlação positiva entre inteligência e volumes de massa
cinzenta (r=~0,31) e substância branca (r=~0,27). Este último componente ganhou grande
destaque recentemente com a Teoria da Integração Parietofrontal (P-FIT), proposta por
Jung e Haier (2007)[186], utilizando modelos de lesão cerebral e neuroimagem (PET
e RNMf). Até o momento, este modelo permanece como a melhor resposta quanto à
localização morfológica da inteligência. A integridade e a organização das fibras neuronais
também se correlacionam positivamente com a inteligência, principalmente em mulheres
[187]. Recentemente, foi demonstrado por Shaw et al. (2006)[188]que os indivíduos
extremamente inteligentes sofrem um curso de maturação do córtex frontal diferente. Estes
indivíduos iniciam a vida com um córtex mais fino e evoluem com um aumento rápido da
espessura no início da infância, seguido por um afinamento progressivo até atingir níveis
menores que em indivíduos de alto QI e de QI normal. Ainda no que diz respeito ao
desenvolvimento morfológico, Gale et al. (2006)[189] propõe que o crescimento da cabeça
está correlacionado ao nível final de inteligência somente até o primeiro ano de idade.

Uma outra abordagem à questão envolve o estudo de parâmetros neurofisiológicos,
tal como a eficiência do processamento cerebral e como esta relaciona-se com a inteligência.
A ideia principal desta abordagem é a de que cérebros mais inteligentes utilizam menos
recursos que os menos inteligentes, inclusive no chamado “estado de repouso” do cérebro
[187, 190]. Estudos fisiológicos indicam também uma alta correlação entre inteligência,
memória de curto prazo, habilidades sensoriais [159] e coordenação motora [191].

Como se vê, os estudos supra citados focalizam a relação da inteligência com a
morfologia cerebral, hereditariedade e eficiência funcional. Uma proposta diferente vem
de Snyder [192], o qual argumenta que altas habilidades, como as de indivíduos ’savant’,
são latentes a todos. Afirma também que um déficit inibitório de cima para baixo (
“top-down”) permite que os ’savant’ acessem um nível mais básico de processamento, o
que pode oferecer vantagens em problemas específicos. Ele demonstrou esse efeito com a



52 Capítulo 3. Revisão da literatura

inibição da porção anterior do lobo temporal esquerdo por estimulação magnética, o que
induziu habilidades ’savant’ em indivíduos normais.

Superdotação e vulnerabilidades
Há anos, a pedagogia reconhece as possíveis vulnerabilidades em indivíduos su-

perdotados [193, 194, 195]. O superdotado pode ser mais vulnerável ao isolamento social
e ao“bullying” do que indivíduos com QI mediano. Isto pode levar a uma reposta que
a pedagogia rotulou de “Síndrome do Impostor”, na qual o superdotado boicota suas
habilidades para ser mais aceito no grupo[168]. Segundo Cupertino [196], ex-coordenadora
do POIT:

O cuidado com os diferentes, no entanto, até agora restringe-se a quem
apresenta algum tipo de dificuldade, dentro de modelos calcados na discri-
minação e no agrupamento em grupos isolados. Pessoas que apresentem
talento ou altas habilidades sofrem outra espécie de preconceito, sendo
consideradas autossuficientes, como se não precisassem de estímulo para
seu potencial elevado, correndo o consequente risco de passar a desprezá-
lo e apresentar frustração e inadequação ao meio. No Brasil, programas
especiais para pessoas talentosas, por sua excentricidade, têm apresen-
tado o inestimável valor de sensibilizar a sociedade para a necessidade de
acolhimento também deste tipo de diferença e, conforme sua organização,
podem servir de modelo para a integração destes indivíduos nas escolas.
E no momento em que forem integralmente instituídas as reformas que
cuidam da inclusão dos diferentes, podem apontar alternativas por meio
do desenvolvimento de recursos educacionais diferenciados.

Desde seu surgimento, a psiquiatria concentrou-se tradicionalmente nos déficits de inte-
ligência e alterações que causassem prejuízo claro18. Hoje, já existem diversos indícios
científicos que o extremo superior da curva de inteligência pode estar associado com um
aumento de riscos para transtornos psiquiátricos e como será revisto abaixo.

Transtornos Mentais e Inteligência superior

Tradicionalmente ocupada com os grandes transtornos, déficits funcionais e prejuízos
claros, a psiquiatria ainda não conta com muitas informações sobre as relações de alto QI
e psicopatologia. O eixo inteligência tende a se tornar mais um dentre muitos outros que
irão integrar e permear a compreensão do perfil mental. Porém, em ambas as classificações
- CID-10 e DSM-IV - não é possível discriminar este eixo com detalhes, o que inclui a
descrição até mesmo dos déficits intelectuais, que só podem ser expressos em níveis de
graduações imprecisos.

Até mesmo a mensuração de inteligência para a população psiquiátrica era carente
de uma ferramenta adequada. [197] Cristensen aplicou, com sucesso, uma forma resumida
18 Espera-se que uma mudança de paradigma neste ponto deva acontecer em breve, impulsionada

pelo fortalecimento do modelo multidimensional de compreensão da psicopatologia e também pela
transformação do conceito de que a psiquiatria está reservada aos grandes transtornos.
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do teste Wechsler para adultos em duzentos pacientes psiquiátricos ambulatoriais e obteve
um perfil de apresentação do QI em diferentes patologias. Seguindo a mesma linha,
Burdick et al. (2009) [198]utilizou testes de QI para avaliar seu potencial na identificação
de endofenótipos em transtornos psiquiátricos e concluiu que o déficit de QI está relacionado
à esquizofrenia.

Transtornos do humor

Um estudo populacional neozelandês feito por Koenen et al. [199] procurou observar
a distribuição do diagnósticos do DSM-IV (aos 32 anos) de acordo com o QI (medido na
infância). Este estudo encontrou um aumento do risco de mania em uma faixa entre os QI
110 e 130. Inspirado na crença popular de que os indivíduos inteligentes e criativos possam
ser bipolares, [200] MacCabe analisou o desempenho acadêmico e a taxa de admissão
psiquiátrica em pacientes de hospitais psiquiátricos da Suécia e concluiu que há um risco de
desenvolver Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) quatro vezes maior entre aqueles que foram
excelentes alunos aos 16 anos de idade. Os resultados também indicam uma restrição da
associação ao sexo masculino e que os alunos com as menores notas também possuem um
aumento moderado no risco para o transtorno 19. Este achado foi mais uma vez replicado
em um estudo dinamarquês[201] e em um estudo populacional com mais de um milhão de
homens[202].

Transtornos do Espectro do Autismo

Os Transtornos do Espectro do Autismo constituem um alvo importante de interesse,
pois diversos de seus portadores possuem talentos excepcionais[203, 204], particularmente
a síndrome de Asperger, que é um subtipo de autismo no qual o desenvolvimento da
linguagem encontra-se preservado. Os estudos de Hayashi e, posteriormente, de Soulières
[205, 206] ,sugerem que portadores de Asperger possuem maior inteligência fluida (Gf)
comparados aos indivíduos normais. Existem também evidências claras da conexão do
autismo com a lateralização cerebral atípica e um amadurecimento precoce do córtex
pré-frontal[111]. Já existem evidências de que os cérebros dos autistas crescem mais
rapidamente e são maiores[207]. A publicação de Rutzsatz e Urbarch [208]propõe que
um grau moderado de autismo habilita os talentos prodigiosos. Tal ideia, quando levada
em consideração os achados de Melnick et al. (2013) [159] e Snyder (2009) [192]sobre a
modulação superior de processos neurológicos de baixo nível e como isto resulta no grau
final de capacidade cognitiva, parece guardar certa harmonia.

19 QI e notas possuem uma correlação positiva em torno de 0,5-0,7[6, 134]
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Outros transtornos

Um estudo britânico encontrou maiores taxas de consumo de substâncias ilícitas
em portadores de alto QI[209]. Além deste, foram encontradas, na literatura, evidências
ainda conflitantes sobre a co-ocorrência de superdotação e esquizofrenia, transtornos de
aprendizagem (principalmente dislexia), epilepsia, e personalidade antissocial (todas, à
exceção da primeira são comorbidades comuns ao TDAH).

Co-ocorrência de TDAH e alto QI

A literatura sobre a co-ocorrência de TDAH e alto QI está emergindo nos últimos
anos. As primeiras investigações procuraram avaliar a capacidade cognitiva em portadores
de TDAH. O estudo meta analítico de Frazier et al. (2004) [210] concluiu que os portadores
de TDAH possuíam capacidade cognitiva inferior à dos indivíduos do grupo controle, o
que foi recentemente confirmado[211]. Outros estudos foram sugestivos que, dentre os
membros da população de portadores de TDAH, o QI se distribui normalmente[212, 213].
Este último autor fez a ressalva que o QI pode ser preditor de melhor rendimento dentro do
grupo. Um estudo coreano criticou a validade de algumas medidas de TDAH em crianças
extremamente inteligentes [214].

O primeiro trabalho que sugeriu a validade do diagnóstico de TDAH em crianças
com QI superior a 120 foi aquele realizado por Kevin Antshel et al. (2007) [14] o qual
demonstrou, com os mesmos dados, a estabilidade temporal do TDAH na população de
alto QI [215]. Este mesmo autor fez outras publicações notáveis na área, tais como uma
revisão do contexto da co-ocorrência de TDAH e alto QI em crianças [6]. Em seguida,
sugeriu a validade do diagnóstico de TDAH em adultos de alto QI [15] e descreveu,
posteriormente, disfunções executivas nesta população[19, 216]. Em tal estudo, o autor
sugere que adultos com alto QI e TDAH, apesar de possuírem menor qualidade de vida,
podem apresentar um nível funcional “adequado” além de indicar que a medicação não
elevou o desempenho na população de alto QI e TDAH. Brown (2011) [16] também
descreveu disfunções executivas significantes em crianças e adolescentes com TDAH e QI
superior a 120. Além destes, um estudo brasileiro observou a co-ocorrência de TDAH e alto
QI e comorbidades frequentes[217]. Os grupos investigados nessas pesquisas, em quase sua
totalidade, originavam-se da população com TDAH ou com problemas de comportamento20.
Sente-se a falta, todavia de dados coletados, primariamente, da população de alto QI.

Budding e Chidekel (2012)[7] publicaram uma revisão sob o ponto de vista neu-
ropsicológico da co-ocorrência de TDAH e superdotação. Tais autores já utilizaram um
novo termo para a co-ocorrência de superdotação e transtornos do aprendizado, autismo e
TDAH: duplo-excepcional21. É também sugerida, no estudo, uma mudança no paradigma
20 Com exceção dos estudos de Brown em 2011 e Antshel em 2010.
21 “Twice exceptional”
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neuropsicológico córtico-cêntrico atual para uma compreensão mais complexa, que inclua
o papel do cerebelo e da substância branca nestes casos22.

Um recente estudo de neuroimagem realizado por de Zeeuw et al. (2012) [218]
demonstrou que a co-ocorrência de TDAH e alto QI possui bases neuroanatômicas diferentes
das que foram citadas acima (ver 3.2 na página 50). Enquanto no grupo controle o QI
estava positivamente correlacionado com o volume de substância cinzenta (r=0,31), no
grupo de indivíduos de alto QI e TDAH esta correlação foi negativa (r=-0,25). Ou seja,
quanto menor o volume, maior o QI e também os sintomas de TDAH. O autor sugere
que existem múltiplos fenótipos para TDAH, de acordo com o QI, particularmente para a
co-ocorrência de TDAH e alto QI.

Estudos que partem da população de TDAH, ou até mesmo aqueles que usam
amostras da população em geral, podem não refletir com clareza a situação dos super-
dotados. O extremo da curva QI, de interesse deste estudo, é o dos 2% superiores. Por
tratar-se de um grupo relativamente raro de indivíduos, é provável que sua representação
nestes estudos seja também pouco significante, pois exige um número muito grande de
participantes para que a observação reflita com segurança as características deste grupo.

3.3. Anomalias físicas menores e TDAH em superdotados

As relações entre algumas anomalias físicas e sintomas mentais são descritas desde
Galeno e foram discutidas anteriormente neste trabalho na sua relação com distúrbios do
neurodesenvolvimento, inclusive TDAH ( na página 38) e alguns modelos neuropsicológicos
para habilidades cognitivas ( na página 57). Persistia, porém a carência de uma padro-
nização metodológica que foi suprida inicialmente com a escala de Waldrop surgida há
cerca de 40 anos [46]. Desde então, diversos trabalhos se utilizaram da escala para estudar
complicações obstétricas e doenças mentais, tais como autismo [219], esquizofrenia[220],
TDAH[47, 221], alcoolismo, entre outros. Mesmo não sendo validada ou adaptada para
utilização nacional, este pareceu ser o instrumento mais adequado e padronizado para o
estudo de anormalidades físicas associadas a distúrbios mentais. Esta escala, originalmente
composta por 16 itens, foi acrescida em mais cinco itens, posteriormente, pelos próprios
autores. A escala foi modificada novamente por Ismail et al. (1998) [222] que incluiu mais
alguns itens, dos quais apenas nove permaneceram (totalizando 30 itens).

22 Este modelo é curiosamente harmonioso com a proposta de Salles e a baixa hereditariedade do volume
dos mesmos.
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Quadro 2 - Anomalias físicas menores

Cabeça

• Perímetro cefálico anormal
• Redemoinhos de cabelo anormais
• Sobrancelhas fundidas
• Protuberância frontal
• Micrognatia
• Narinas antevertidas
• Olhos

∘ Telecanto
∘ Epicanto
∘ Heterocromia
∘ Ptose

• Orelhas

∘ Lóbulos da orelha aderidos
∘ Orelhas malformadas
∘ Orelhas assimétricas
∘ Implantação baixa dos ouvidos
∘ “Tag” de pele do lóbulos de orelha

• Boca

∘ Palato alto/íngreme
∘ Língua sulcada
∘ Língua com áreas liso-ásperas
∘ Lábio superior fino

Mãos

• Clinodactilia
• Prega palmar anormal
• Unhas hiper-convexas
• Dedos cônicos
• Unhas pequenas

Pés

• Grande lacuna entre o primeiro e segundo pododáctilo
• Sindactilia parcial
• Pododáctilo retardado
• Sulco plantar profundo entre o primeiro e segundo pododáctilo
• Unhas hiper-convexas

• Sobreposição de quarto e o quinto pododáctilo

FONTE: Adaptado pelo autor de Ismail (1998)[222]
Não existem escalas amplamente utilizadas ou validadas transculturalmente para
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anomalias físicas menores, como citado anteriormente. Além disto, os trabalhos de referên-
cia descrevem, de maneira pouco segura, como deve ser avaliado cada sinal. Recorremos,
quando necessário, à compilação feita por Jenkins (2006)[223, p. 67]. Foram acrescidos
seis sinais pelo autor, fundamentando-se na revisão citada anteriormente, quais sejam:

Quadro 3 - Anomalias físicas menores acrescidas pelo autor

1. Hiper-flexibilidade de articulações
2. Dedo em baioneta
3. Joelhos valgos
4. Pé chato
5. Estrabismo exotrópico

6. Dedo anular maior que o indicador

FONTE: Sinais de 1 a 5 do livro “Os Superdotados”[224], sinal 6 do Modelo GBG[225]
Cada anomalia presente conta um ponto no total de anomalias físicas menores, até

o total de 36. Dentre as supra citadas, podemos observar a razão do dedo anular, na figura
abaixo, e de outros sinais no Apêndice .

FONTE: Wikipedia [226]

Figura 2 – Razão digital (2D:4D) com anular > indicador

Modelos neuropsicológicos que incluem superdotação e anomalias físicas

Além das evidências científicas sobre inteligência citadas na seção anterior, constatou-
se, na pesquisa bibliográfica, a existência de construções teóricas voltadas para explicar
a superdotação. Algumas destas tratavam de altas habilidades e outras características
psíquicas e físicas. Foram revistas aquelas que possuíam descrições psíquicas que se asseme-
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lhassem ao TDAH. Todas, com exceção das Teorias de Dabrowski e da Hipo-frontalidade23,
incorporam a ideia de lateralização atípica da dominância hemisférica cerebral.

Lateralização Cerebral Atípica

A capacidade de transferência de funções dentro do cérebro é conhecida e normal-
mente envolve algumas mudanças na função devido a propriedades únicas de cada região.
A neuropsicologia desenvolveu a ideia de lateralização cerebral para funções específicas.
Uma lateralização hemisférica típica envolve uma dominância relativa do hemisfério es-
querdo para linguagem e habilidades motoras, enquanto o hemisfério direito possuiria
uma dominância relativa para o processamento espacial. A fundamentação biológica
cristalizou-se no trabalho “Functional specialization of the cerebral hemispheres” que
rendeu o premio Nobel a Roger Sperry [227, 228]. Recentemente, Nielsen et al. (2013)
[13] fez uma crítica ao modelo anterior e mais “grosseiro” de dominância hemisférica (com
exceção da função verbal [118]) e propôs um modelo complexo composto por diversos
eixos centralizadores (“hubs”). Ademais, endossa a afirmação de Pinker [229] de que existe
uma competição entre funções por córtex cerebral24. O autor concorda que o modelo de
dominância hemisférica trata-se de uma simplificação do fenômeno, mas que, de forma
didática, auxilia na compreensão neuropsicológica dos modelos abaixo.

Modelo Geschwind-Behan-Galaburda(GBG): exposição intrauterina à testosterona A hipótese
de Geschwind-Galaburda foi proposta, por dois autores, Norman Gerschwind e Albert
Galaburda para explicar as diferenças de gênero em habilidades cognitivas, relacionando-as
à lateralização da função cerebral [230]. A ideia básica é a de que as diferenças nas
taxas de maturação entre os hemisférios cerebrais são mediadas pelos níveis circulantes
de testosterona, e que a maturação sexual atua para corrigir os hemisférios em fases
diferentes de desenvolvimento após a puberdade. Segundo a teoria, o cérebro masculino
amadurece mais tarde do que o feminino assim como o hemisfério esquerdo amadurece
mais tarde do que o direito. Este modelo foi publicado na década de 80 e, rapidamente,
gerou polêmica[231, 225]. O modelo correlaciona cinco categorias de variáveis biológicas e
de comportamento:

23 Ver Apêndice na página 115.
24 Conhecida como hipótese da lotação funcional (“functional crowding hypothesis”) .
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Quadro 1 - Variáveis biológicas e de comportamento

Lateralização Cerebral Atípica
Desenvolvimento da Linguagem
Habilidade Intelectuais
Transtornos Imunológicos

Transtornos na Crista Neural

FONTE: Previc (1994) [225, p.178]
Previc (1994)[225] fez uma ampla revisão do modelo GBG, em defesa das críticas

feitas às suas formulações. Ele analisou quatorze transtornos e encontrou sete com
associações claras com ambidestria e canhotismo, os outros sete transtornos analisados,
todavia demonstraram uma baixa correlação com lateralização motora. Tais transtornos
porém, são altamente associados entre si como se pode ver na tabela abaixo:

Tabela 11 – Transtornos e lateralização motora

ASSOCIADOS A NÃO-DESTRIA NÃO ASSOCIADOS
Autismo Alergias
Paralisia cerebral Depressão/Ansiedade
Surdez Epilepsia
Retardo Mental/Síndrome Down Disfunções imunes
Prematuridade Transtornos de Aprendizagem
Esquizofrenia Enxaqueca
Estrabismo Distúrbios do sono

FONTE: Previc (1994) [225, p.178]

Para Previc, tais condições estariam associadas a um desequilíbrio noradrenér-
gico/colinérgico, possivelmente também ligadas à exposição intrauterina a testosterona.
É interessante notar que algumas destas alterações também foram mencionadas por
Salles[224] e que, pelo menos uma delas (Asma/Disfunção Imune), já foi associada ao
TDAH[232, 233].

Teoria da Superdotação por Hipóxia Perinatal: um modelo misto

O trabalho do professor J.C. Salles sobre Superdotados por Hipóxia Cerebral foi
publicado originalmente em 196825. Salles acreditava que uma asfixia leve26 no período
25 Original sob o título “Hipoxemia Fetal e Superdotados Intelectuais” publicado na “Revista de

Ginecologia e d’Obstetrícia” out. 1968 ed. “Associação Maternidade de São Paulo”.
26 Encefalopatia frustra, segundo o mesmo.
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perinatal poderia levar a uma dominância atípica de processos cerebrais para o hemisfério
direito [224, p.91]. Isto ocorreria uma vez que o hemisfério dominante típico (o esquerdo)
necessitaria de maiores recursos (incluindo o oxigênio). Desta forma, a transferência
de funções para o hemisfério direito seria uma adaptação a essa diminuição de oxigênio
no período perinatal. Salles formulou seu modelo muito antes de surgirem trabalhos
consagrados sobre o funcionamento especializado dos hemisférios cerebrais (ver 3.3 na
página 58). Ele também postulou que a hipóxia perinatal irritaria os neurônios, tornando-
os mais sensíveis e excitáveis (semelhante ao quadro inicial de hipóxia em grandes alturas
e superexcitabilidade de Dabrowski). No seu trabalho, Salles menciona diversos sinais
psíquicos e físicos.

Vale também destacar que foram registrados, na mesma pesquisa, dados que
revelam uma capacidade mental aprimorada, tais como, facilidade para o debate, rapidez
no aprendizado, vivacidade intelectual e, também, características negativas relacionadas
ao quadro. As crianças estudadas demonstraram, após a superação fácil de um problema
apresentado, franco desinteresse pela aula, gerando com seu comportamento desatento,
problemas disciplinares. O professor paulista, em sua pesquisa empírica que considerou
diversos universos, dentre os quais o de internos do Manicômio Judiciário de São Paulo e
estudantes do Instituto Caetano Campos entre outros, relata comportamentos associados
à superdotação por hipóxia, semelhantes aos que atualmente são enquadrados na síndrome
de TDAH, tais como inquietação, atenção dispersiva, incapacidade de acompanhar a aula
e, ao mesmo tempo, realizar outra atividade. Desta forma, embora não tivesse sua atenção
voltada para a co-ocorrência de superdotação e TDAH, acabou por observar e registrar
possíveis casos. Compilamos os sinais mencionados pelo autor na tabela em anexo ( B.3
na página 116).
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4 MÉTODOS
Foram realizados dois estudos transversais distintos no segundo semestre de 2012

em São Paulo, Brasil. O primeiro incluiu adultos da secção regional da Associação Mensa
e, o segundo, foi integrado por alunos de uma escola particular local. Acreditamos que
duas amostras distintas de indivíduos em fases diferentes do ciclo de vida possa ampliar a
validade externa dos resultados.

O projeto foi aprovado pelo CEP FMUSP e encontra-se cadastrado na Plata-
forma Brasil sob número CAAE 04277312.0.0000.0065. Os Termos de Consentimento
dos participantes, assim como os dados em formato digital ou impresso, encontram-se no
Departamento de Psiquiatria da FMUSP.

4.1. Materiais
Neste trabalho, foi dada preferência, sempre que possível, a ferramentas de domínio

público, a partir mesmo dos mecanismos de busca aos softwares para análise dos dados.
Assim utilizamos:

a) As escalas ASRS, MTA-SNAP-IV e Waldrop.
b) Análises estatísticas: Sistema GNU R 2.15 com pacote Epicalc [234, 235].
c) Teleconferência: Skype e Google Talk.
d) Formulários eletrônicos: Google Docs.

4.2. Estudo com adultos

4.2.1. Participantes

O estudo realizado no âmbito da Mensa é um estudo observacional transversal da
população, membros do cadastro de associados ativos da entidade no Brasil e residentes
no estado de São Paulo no segundo semestre de 20121. Constavam, neste cadastro, 158
indivíduos, os quais foram contactados pelo menos três vezes por e-mail ou telefone no
período entre julho e dezembro de 2012, sendo-lhes oferecida, na ocasião, a oportunidade
de optar por uma entrevista para coleta de dados presencial ou remotamente2. A função
n.for.survey()3 foi utilizada para estimar o tamanho da amostra (utilizada para a amos-
tragem em populações finitas). Utilizamos, como parâmetros, a probabilidade estimada
p=0,3, erro alfa de 0,05 e uma população total de 158 indivíduos (delta e os efeitos do
1 A última versão do cadastro utilizado no estudo foi extraído do banco de dados da Mensa Brasil em

31/10/2012 e nos foi fornecido pelo então Secretário da associação.
2 O autor disponibilizou Skype e Gtalk para teleconferência e Google Docs para formulário eletrônico

com os questionários aplicados.
3 ver biblioteca Epicalc GNU R.
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projeto deixados na configuração padrão). De acordo com esse cálculo, uma amostra de
54 indivíduos seria adequada. No entanto, pelo fato da população total ter sido relativa-
mente pequena, os pesquisadores decidiram recrutar toda a população a participar. Estes
poderiam optar por preencher o formulário eletrônico sem a assistência do pesquisador. O
fluxograma abaixo descreve o processo de coleta de dados neste grupo:

Figura 3 – Fluxograma da coleta de dados no grupo da Mensa

A Mensa constitui um universo conveniente de trabalho, na medida em que é uma
sociedade mundial formada por pessoas de alto QI, fundada em 1946 na Inglaterra e sendo
hoje internacionalmente conhecida. Conta, atualmente, com quase 100.000 membros em
mais de 100 países, sendo destes, cerca de 300 membros ativos no Brasil. O objetivo
da organização é criar uma sociedade apolítica e livre de distinções raciais ou religiosas,
que visa também estimular seus membros intelectualmente, bem como as pesquisas que
envolvam inteligência. Para associar-se à Mensa, é exigido ter um QI na faixa dos 2%
superiores da população. 4

O único critério de exclusão foi a resposta afirmativa do participante de que teve um
diagnóstico psiquiátrico anterior, exceto TDAH. Esta foi uma tentativa conservadora para
evitar a confusão de diagnóstico. A coleta de dados incluiu também um item perguntando
se o participante tinha sintomas de desatenção, hiperatividade ou impulsividade desde a
infância.

4 Os membros desta associação já participaram de outros estudos que indicaram maior índice de
satisfação com a vida na velhice[236], índices de narcisismo comparáveis ao grupo controle[237] e
problemas de discriminação lateral (principalmente em ambidestros)[238].
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4.2.2. Medidas

As variáveis de interesse, neste estudo, são os sinais de desatenção, hiperatividade
ou impulsividade e anomalias físicas menores 5. Os dados foram coletados pelo autor que
é psiquiatra (A).

Foi utilizada no estudo a versão 1.1 da escala ASRS de 18 questões validadas para
a população brasileira6 para que se pudesse colher maiores detalhes dos sintomas com
graduação separada para sinais de desatenção e hiperatividade/impulsividade.

A avaliação dos critérios de B a E foi realizada após aplicação dos questionários
em entrevista clínica e estes itens foram acrescentados nos questionários finais. No que diz
respeito a este último item, qualquer diagnóstico psiquiátrico anterior ou no momento da
coleta foi considerado como critério de exclusão para participação neste estudo, conforme
referido. Três critérios foram considerados para estimar a frequência de prováveis TDAH:

a) Critério do ASRSv1.1-18 itens(ASRS-18): escore maior ou igual a 24. 7

b) Critério do ASRSv1.1-6 itens (“screening”, ASRS-6): escore superior ou igual 4.
8

c) Critério DSM-IV (baseado nos itens do ASRS, chamaremos de ASRS+DSM):
seis ou mais sintomas de desatenção definidos como pelo menos frequentemente
(>=3) ou 6 ou mais sintomas de hiperatividade/impulsividade também definidos
pelo menos como frequentemente. 9

No decorrer do estudo, apenas o critério ASRS+DSM foi considerado para avaliar as relações
de sintomas de TDAH e anomalias físicas menores por ser o critério mais conservador. A
escala de Waldrop é, na realidade, uma lista de anomalias físicas menores as quais, na
versão que utilizamos, possuiam os itens do quadro 2 (ver 3.3 na página 55).

O pesquisador manteve-se “cego” quanto ao resultado do ASRS, visando a reduzir
um possível viés pessoal na avaliação das anomalias físicas menores.

4.2.3. Análise dos dados

A tarefa de verificar a diferença de médias de anomalias físicas menores entre os
grupos com e sem TDAH foi realizado nas seguintes etapas:

1. Os diferentes métodos de coleta foram divididos em subgrupos e, posteriormente, foi
5 Acreditamos que a avaliação de anomalias físicas menores pode sofrer influência do método escolhido

para a coleta dos dados.
6 Ver Anexo ( A na página 123).
7 Proposto pelos autores da escala aplicada mas, ainda sem validação populacional.
8 Soma-se um ponto neste escore para cada item que esteja maior ou igual a 2 para os itens 4 , 5 e 9 da

parte A, e maior ou igual a 3 nos itens 1 e 5 da parte B e 6 da parte A.
9 Os critérios C e D do DSM-IV não foram avaliados; o B e E foram avaliados por questões adicionais

ao ASRS incluídas posteriormente.
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realizada uma análise de variância (“one-way ANOVA”)10 para verificar possíveis
distorções na coleta de anomalias físicas menores;

2. A normalidade da distribuição de anomalias físicas menores foi testada com o método
Shapiro-Wilk11;

3. A homogeneidade da variação de anomalias físicas menores (entre casos e não casos
TDAH) foi avaliada com o teste-F12;

4. Foram utilizados para verificação da diferença de médias o teste não-paramétrico de
Mann-Whitney para distribuições não-normais13.

O total de anomalias físicas menores foi agrupado pelo critério ASRS+DSM para realizar os
testes acima. Ambos verificavam a diferença de médias de anomalias físicas menores entre
os grupos com e sem TDAH (assumindo que o primeiro terá médias maiores). Para avaliar
as diferenças de idade e gênero entre o grupo incluído no estudo e os não-responsivos, foi
aplicado um teste de Fisher para sexo e um teste-t para idade.

Finalmente, uma análise de razão de chances14 dos casos de TDAH foi aplicada
a cada anomalia física individualmente. Os dados foram armazenados e processados,
utilizando-se o sistema GNU R e a biblioteca Epicalc. Posteriormente, as anomalias que
se mostraram significantes (p < 0,05) foram avaliadas pelo método de Mantel-Haenszell15

para verificar a influência do sexo.

4.3. Estudo com crianças

Foi feito um estudo transversal com grupo controle em uma unidade do Colégio
Objetivo próximo à FMUSP em dezembro de 2012, conduzido em parceria com o Programa
Objetivo de Incentivo ao Talento (POIT)[196]. Os alunos desta escola foram avaliados
previamente com uma versão para crianças do teste de Raven (CPM).

4.3.1. Participantes

O estudo foi planejado para que incluísse a totalidade de alunos acima do percentil
99 de QI (N = 39) da primeira à quinta série. Além destes, incluímos 39 alunos no grupo
controle que estivessem até o percentil 90 de QI. Buscamos incluir no grupo controle um
outro colega da mesma classe, idade e sexo de maneira aleatória para reduzir potenciais
confundidores. Os pais permitiram a inclusão de seus filhos no estudo, os professores
10 Função aov() do R.
11 Função shapiro.test() do R.
12 Função var.test() do R.
13 Função wilcox.test() do R.
14 Função cs() do Epicalc.
15 Função mhor() do Epicalc.
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assinaram um termo de consentimento informado e o Comitê de Ética da Universidade
aprovou o protocolo.

4.3.2. Medidas

Novamente, estávamos interessados na frequência e padrão de sintomas de desaten-
ção, hiperatividade e impulsividade. Tínhamos disponíveis também informações sobre o
sexo, idade, classe, avaliador, percentil de QI e sub-escore de sintomas oposicionais para
cada aluno avaliado.

Foi fornecido, então, o questionário MTA-SNAP-IV para cinco professores da
primeira à quinta série. Tratava-se de uma escala para TDAH em crianças amplamente
utilizada em pesquisas e que possui uma versão nacionalizada[100].

Não foram avaliados, diretamente, os critérios C, D e E do DSM-IV ( na página 41)
e consideramos o critério B com menor relevância clínica nessa amostra, na medida em
que todas as crianças tinham menos de 12 anos [239]. Utilizamos para definir os casos de
TDAH, um critério baseado somente na frequência de sintomas avaliados pela escala (6 ou
mais sintomas “bastante (2)” ou “demais (3)”; critério A do DSM-IV).

4.3.3. Análise dos dados

Considerando o critério descrito acima para definir casos TDAH, fizemos as seguintes
análises:

1. Razão de Risco com a função cs() do Epicalc 16;
2. Razão de Chance com a função cc() do Epicalc 17;
3. Também executamos a análise de Mantel-Haenszell estratificada por sexo.

Infelizmente, não conseguimos garantir um “cegamento” das avaliadoras quanto ao percentil
de QI do aluno.

16 Intervalo de confiança calculado pelo método Newcomb-Wilson.
17 Que fundamenta-se no teste exato de Fisher (bicaudal).
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5 RESULTADOS
5.1. Estudo com adultos

Incluimos no estudo 77/158 indivíduos do universo proposto, o quadro abaixo
descreve a responsividade:

Tabela 12 – Descrição de res-
ponsividade

Resultado N
Tiveram os dados coletados 77
Recusaram-se a participar 26

Critério de exclusão 9
Não contactados 5

Não responderam ainda 41

FONTE: Função summary() do
R[234]

Uma análise estatística resumida das principais variáveis contínuas estão descritas
na tabela abaixo:

Tabela 13 – Análise das principais variáveis contínuas

Variável Média Min Mediana Max DP
Idade 36,92 20 40 64 9,27
Escore ASRS-18 38,14 12 35 64 13,15
ASRS-18 - parte A 19,36 6 20 33 7,5
ASRS-18 - parte B 18,78 4 19 32 7,55
Alterações físicas menores 5,6 0 4 15 4,67
Escore ASRS-6 (“screening”) 3,4 0 4 6 1,56
Número de sintomas frequentes ou muito frequentes
(>=3)

7,19 0 8 17 4,41

FONTE: Função summary() do R[234]

Destes, 63 indivíduos (82%) tiveram seus dados coletados com a assistência do
pesquisador (exceto ASRS). Uma análise de variância (ANOVA) do total de anomalias
físicas menores entre os grupos assistidos e não assistidos demonstrou que, no grupo de
não assistidos, o número total de anomalias físicas menores foi significativamente menor
(Pr(>F) = 0,003). Em seguida, foi verificada a normalidade da distribuição dos escores de
anomalias físicas menores com o método Shapiro-Wilk que indicou distribuição não-normal
(W = 0,90; p < 0,001). O teste-F resultou em não-homogeneidade de variância entre os
dois grupos (F = 0,72; p = 0,32). Conduzimos um processo semelhante para comparar as
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diferenças na distribuição de sexo e idade entre os grupos incluídos (77 ou 49%) e o grupo
de perdas (81 ou 51%). Neste caso, porém, não observamos diferença significativa de sexo
(p = 0,47) ou de idade (p = 0,36).

O histograma com a frequência do escore total da escala ASRS:

Figura 4 – Histograma do Escore ASRS

FONTE: Função hist() do R[234]

As frequências de casos TDAH de acordo com cada um dos critérios anteriores (
na página 63) encontra-se na tabela abaixo:

Tabela 14 – Frequência de
casos de TDAH
por critérios

Critério Prevalência
ASRS-18 0,82
ASRS-6 0,51

ASRS+DSM 0,38

FONTE: Função summary() do
R[234]

Assumimos o critério ASRS+DSM para definição de caso TDAH nas análises
seguintes.
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Figura 5 – Gráfico de distribuição de escore ASRS por caso TDAH

FONTE: Função summ() do Epicalc[235]

Os resultados das anomalias físicas menores (não ajustados) foi analisado pelo
conjunto (número total de anomalias) e individualmente.

Figura 6 – Distribuição de anomalias físicas menores por caso TDAH

FONTE: Função summ() do Epicalc[235]

Tabela 15 – Anomalias físicas menores por caso TDAH

Caso TDAH n média mediana d.p. min. máx.
Falso 48 3,96 3 3,91 0 14

Verdadeiro 29 8,31 10 4,61 0 15

FONTE: Função summ() do Epicalc[235]
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Os resultados dos testes de normalidade e homogeneidade de variância mencionados
acima indicaram o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, considerado mais robusto
para distribuições não-normais e cuja variância não é homogênea. Utilizamos o teste para
avaliar o total de anomalias físicas menores entre os portadores de TDAH e não portadores,
assumindo que seria maior entre os portadores. O teste resultou em confirmação da nossa
hipótese (W = 335; p <0,001).

Algumas anomalias físicas menores apresentaram individualmente uma significância
estatística (p < 0,05) :

Tabela 16 – Anomalias físicas menores com associação significante com TDAH (p < 0,05)

Sinal Razão de Chance Intervalo de Confiança 95% 𝜒2 p
Anular > Indicador 2,62 0,89 - 8,18 3,74 0,053
Dedo em baioneta 3,53 1,08 - 11,77 5,74 0,017

Estrabismo divergente 4,41 1,48 - 13,26 9,2 0,002
Redemoinhos anormais 8,03 2,19 - 32,53 13,94 p < 0,001

Palato alto/íngreme 4,25 1,42 - 12,81 8,7 0,003
Lábio superior fino 3,06 0,96 - 9,83 4,67 0,031

Clinodactilia 4,61 1,55 - 13,98 9,75 0,002
Pé em sandália 4,07 1,33 - 12, 62 7,87 0,005

FONTE: Função cc(fisher.or=TRUE) do Epicalc[235]

NOTA: Incluímos na lista o sinal “Anular > Indicador” mesmo com o p discretamente maior que 0,05.

A análise de Mantel-Haenszell, estratificada por sexo, de todas as anomalias acima
indicou maior significância e razão de chance para o sexo masculino (com exceção de
“palato alto/íngreme”).

5.2. Estudo com crianças

Neste estudo, não observamos perdas no número de participantes planejados.
Obtivemos uma amostra 70% masculina (semelhante ao grupo de adultos). Abaixo
mostramos a distribuição de sexo no grupo de superdotados e no grupo controle:

Utilizamos a ferramenta estatística para fazer uma análise resumida das principais
variáveis contínuas no grupo como um todo:
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Figura 7 – Gráfico de barras da distribuição de sexo nos grupos controle e teste

FONTE: Função barplot() do R[234]

Tabela 18 – Grupo controle
Variável Média Min Mediana Max DP
Percentil de QI 63,46 25 70 80 17,85
Escore TDAH 14,62 0 11 62 13,62
Sub-escore de desatenção 7,69 0 6 20 5,94
Sub-escore de hiperatividade/impulsividade 4,51 0 3 23 5,8
Sub-escore de oposicionismo 2,41 0 0 19 4,17

FONTE: Função summary() do R[234]

Tabela 17 – Análise das principais variáveis contínuas

Variável Média Min Mediana Max DP
Idade 8.41 6 8 11 1,38
Escore TDAH 13,82 0 9 62 14,49
Sub-escore de desatenção 7,12 0 5,5 25 6,65
Sub-escore de hiperatividade/impulsividade 4,04 0 2 25 5,84
Sub-escore de oposicionismo 2,67 0 0 21 4,31

FONTE: Função summary() do R[234]

Em seguida separamos estes resultado por grupos nas tabelas abaixo1:

Operacionalizamos o escore apenas como a soma total da pontuação pela frequência
do sintoma (0 a 3)2. Estes escores podem representar quantitativamente cada grupo de
sintomas, mas não foram utilizados no critério utilizado para definir o caso TDAH (4.3.2).
1 O grupo controle possui a informação do percentil de QI, no grupo de superdotados todos estavam

acima do percentil 99.
2 É comum também a utilização de um escore “ponderado” calculado pela divisão do escore pelo total

de itens.
∑︀𝑖

1−𝑛
𝑥𝑖

𝑛
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Figura 8 – Gráfico da distribuição de escore total por grupo

FONTE: Função summ() do Epicalc[235]

Figura 9 – Gráfico da distribuição do sub escore de desatenção

FONTE: Função summ() do Epicalc[235]
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Tabela 19 – Grupo teste (superdotados)
Variável Média Min Mediana Max DP
Escore TDAH 13,03 0 7 59 15,44
Sub-escore de desatenção 6,54 0 3 25 7,32
Sub-escore de hiperatividade/impulsividade 3,56 0 1 25 5,91
Sub-escore de oposicionismo 2,92 0 1 21 4,49

FONTE: Função summary() do R[234]

Figura 10 – Gráfico da distribuição do sub escore de hiperatividade/impulsividade

FONTE: Função summ() do Epicalc[235]

Tabela 20 – Cálculo de risco
Rne(controle) Re(teste) Rt(global)

0,26 0,18 0,22

FONTE: Função cs() do Epicalc[235]

Obtivemos uma frequência de casos TDAH de 25,6% no grupo controle e 17,9% no grupo
de teste (superdotados):

Executamos uma análise de risco, considerando a superdotação como “fator de
exposição” e critério positivo para o caso TDAH como “resultado”:

Tabela 21 – Risco por intervalo de confiança
Variável Estimado CI 95% (inferior) CI 95% (superior)

Diferença de risco (Re - Rne) -0,08 -0,26 0,11
Razão de risco 0,7 0,20 2,5

Percentagem de risco reduzido ( 𝑅𝑛𝑒−𝑅𝑒
𝑅𝑛𝑒×100 ) 30 -150,38 80,43

Diferença de risco (NNT) 13 -9,32 3,91

FONTE: Função cs() do Epicalc[235]
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Figura 11 – Gráfico de barras da frequência de TDAH por grupo

FONTE: Função barplot() do R[234]

Mantivemos os mesmos parâmetros acima e executamos uma análise de razão de
risco com o método de qui-quadrado / teste de Fisher:

Tabela 22 – Análise de razão de
chance (“odds-ratio”)

Variável Valor
Razão de chance 0,63

Intervalo de confiança(95%) 0,18 - 2,14
𝜒2(1 g.l.) 0,68

p 0,41
p (Fisher) 0,58

FONTE: Função cc(fisher.or=TRUE) do
Epicalc[235]

Fizemos também uma análise de risco estratificada pelo percentil de QI, agrupados
a cada 15 percentis (𝜒2= 10,18; 5 g.l.; p = 0,07; p(Fisher) = 0,09), como mencionado
anteriormente não incluimos indivíduos entre o percentil 90 e 99:

Tabela 23 – Risco por percentil de QI

Percentil de QI [15-30] (30-45] (45-60] (60-75] (75-90] (90-100]
Risco absoluto 0,4 1 0,2 0,3 0,08 0,18
Razão de risco 1 2,5 0,5 0,75 0,21 0,45

FONTE: Função cs() do Epicalc[235] agrupada por percentis
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Figura 12 – Razão de risco

FONTE: Função cc(fisher.or=TRUE) do Epicalc[235]

A aplicação da análise estratificada de Mantel-Haenszell por sexo não revelou
diferença significativa entre os sexos ( p = 0,39 ).
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6 DISCUSSÃO
A frequência de 37,8% de possíveis casos de TDAH no estudo Mensa é muito maior

do que o esperado para a população brasileira. Recentemente, Polanczyk et al. (2010)
[24]estimaram a prevalência de possíveis casos em 5,8%, usando a ASRS-6 em uma amostra
nacionalmente representativa de adultos. Nossa descoberta assume ainda mais relevância
quando comparamos estes 5,8% para a frequência que obtivemos com o mesmo critério
(51%). A frequência de 17,9% de possíveis casos de TDAH nas crianças superdotadas
também é digna de nota, embora o grupo controle tenha apresentado uma frequência
ainda maior de TDAH. Nossas descobertas, tomadas em conjunto, não sugerem que o
TDAH é mais frequente entre os superdotados. Contudo indicam que os sintomas de
TDAH ocorrem com certa frequência nessa população, contra o que é previsto pela teoria
da reserva cognitiva. Consideramos que os resultados do nosso estudo contribuem para
fortalecer a validade do diagnóstico de TDAH em crianças de alto QI e adultos como
indicado por Antshel et al. (2009)[15].

Foi encontrada uma associação significativa entre o número total de anomalias físicas
menores e TDAH. Além disso, 8 das 36 anomalias estudadas apresentaram associação
individualmente com TDAH. No entanto, não encontramos dados confiáveis sobre a
frequência destes sinais na população em geral, muito menos uma validação étnica para os
mesmos. Portanto, esta associação deve ser considerada como exploratória e válida apenas
na nossa amostra de adultos superdotados. O maior número de anomalias físicas menores
em adultos superdotados com TDAH sugere um padrão de mudanças no desenvolvimento
que pode resultar ou estar associado com pequenas alterações do cérebro, de acordo com o
modelo de neurodesenvolvimento do TDAH. No entanto, confirmam as observações clínicas
anteriores de associação entre anomalias físicas menores e hiperatividade[47] e reforçam
sua utilidade para avaliações clínicas sistematizadas [55, p. 21].

Este trabalho tem algumas limitações metodológicas. O número de participantes
no estudo de adultos foi próximo ao que o cálculo de amostra sugere para a frequência
obtida 1. O número de participantes no estudo de crianças foi limitado pelo total de
indivíduos superdotados disponíveis, contudo, para as frequências obtidas, seria necessária
uma população muito maior2. Os participantes adultos foram avaliados pelo mesmo
pesquisador qualificado (um aumento de confiabilidade neste caso), mas em ambos os
estudos faltava uma ferramenta de diagnóstico psiquiátrico estruturado. Nossa avaliação
não incluiu todos os critérios do DSM, especialmente no grupo integrado pelas crianças.
Assim, nossos resultados permitem apenas um diagnóstico de triagem (ou de pesquisa)
para TDAH. Embora não possamos excluir vieses de seleção relacionados com a nossa

1 Função n.for.survey(p=0.0378) = 90.
2 Função power.for.2p(p1=0.18,p2=0.26, n1=39, n2=39) = 8,3% ; Função n.for.2p(p1=0.18, p2=0.26)

= 890.
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responsividade no estudo de adultos, a direção desse viés é impossível de determinar.
Participantes com interesse em TDAH tendem a aceitar facilmente a inclusão. Por outro
lado, as dificuldades inerentes ao TDAH podem ter influído negativamente na adesão
aos protocolos de pesquisa. Também desconhecemos as razões que fazem com que o
indivíduo superdotado busque adesão e mantenha-se ativo na associação Mensa, e essas
razões podem ser uma fonte potencial de viés de seleção. Assim, nossos resultados só
devem ser extrapolados para a população de adultos superdotados com extrema cautela.
Além disso, as ferramentas de pesquisa psicométricas são inerentemente imprecisas (ex:
erro de medição), particularmente, levamos em consideração que a escala ASRS é um
questionário de autoavaliação. Os dados de sintomas de TDAH obtidos neste estudo foram,
então, restritos à autoavaliação (amostra de adultos) ou ao relatório de professores (para
as crianças).

A co-ocorrência de alto QI e TDAH parece possuir características específicas,
como uma resposta potencial pior à medicação [216] e bases distintas do desenvolvimento
neurológico [218].

É possível que um indivíduo portador de genótipo propício para superdotação de
inteligência fluida (ex: maior neuro-plasticidade) mas, que tenha sido vítima de fatores
estressores que alterem o desenvolvimento normal, mantenha um alto QI mas apresente
deficits em outras capacidades cognitivas. A participação do cerebelo e da porção anterior
do lobo temporal esquerdo merece maior investigação, assim como a continuidade da
exploração do papel da lateralização atípica neste processo. Os modelos apresentados na
página 50 suportam esta ideia e de que a presença de alterações físicas que podem marcar
alterações do desenvolvimento normal.

Além disto, será recomendada a avaliação sistemática de transtornos do humor e
autismo em estudos semelhantes no futuro. Nossos resultados contribuem para melhor
descrever a psicopatologia na extremidade superior de inteligência que acabou por revelar-
se mais complexa do que se pensava anteriormente e reforçar a realidade da co-existência
de diversos processos psicopatológicos, incluindo o TDAH, no extremo superior da curva
de QI.



Parte III

CONCLUSÃO
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7 CONCLUSÕES
Os estudos realizados com os dois grupos de pessoas reconhecidamente superdotadas

por critérios nacionalmente validados, permitiu que se concluísse:

Existe uma frequência muito elevada, entre os adultos da Mensa, de sintomas de
TDAH;
Dentre as crianças estudadas também encontramos uma frequência elevada de TDAH
tanto no grupo de superdotados como no grupo de controle;
Em ambas as amostras, o tipo combinado foi aparentemente o mais frequente;
Também encontramos presença significativa de alterações físicas menores na po-
pulação de adultos superdotados, que preencheram os critérios de pesquisa para
TDAH, ressaltando-se oito anomalias físicas menores que apresentaram associação
significativa individual.
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APÊNDICE A – QUALIFICAÇÃO DOS PES-
QUISADORES

A equipe técnica resume-se ao pesquisador e seu orientador, listados abaixo com os
endereços eletrônicos de seus respectivos currículos:

Pesquisador: Daniel Minahim

Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Salvador
(1999) e graduação em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (2001). Titulado especialista em Psiquiatria pela ABP(2008).
Atualmente atua como médico psiquiatra nas seguintes instituições: -
Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e Hospital João
Evangelista. É aluno do mestrado em psiquiatria pela Universidade
de São Paulo. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em
Psiquiatria e informática médica atuando principalmente nos seguintes
temas: diagnóstico e sistemas de apoio a decisão. Possui interesses
profissionais em: TDAH, superdotação, transtorno de uso de substâncias,
transtornos do espectro do autismo, psicofarmacologia, neurociências,
neurofeedback, hipnose e programação neurolinguística, informática em
saúde. Possui interesses pessoais em: música, teatro, ficção científica,
aviação, iatismo, krav-magá, escotismo, radio-amadorismo, judaísmo.

É membro ativo da Mensa Brasil (nº 537) e seu currículo pode ser acessado pelo endereço:
http://lattes.cnpq.br/0549117949894646

Orientador: Luis Augusto Rohde

Luis Augusto Rohde é Professor Titular do Departamento de Psiquiatria
e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dire-
tor do Programa de Déficit de Atenção/Hiperatividade no Hospital de
Clínicas de Porto Alegre e Vice-coordenador do Instituto Nacional de
Psiquiatria do Desenvolvimento. Fez seu mestrado e doutorado na Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e livre docência na Universidade
Federal de São Paulo. É editor emérito da Revista Brasileira de Psiqui-
atria, co-editor do European Child and Adolescent Psychiatry, editor
internacional do J Am Acad Child and Adolescent Psychiatry. É vice-
presidente da International Association of Child Adolescent Psychiatry
and Allied Disciplines e membro do grupo para Transtornos Disruptivos
do Comportamento e TDAH do DSM-5 e presidente da World Federation
of ADHD. Os interesses de pesquisa do Dr Rohde incluem epidemiologia,
genética, farmacogenética, neuroimagem e os efeitos dos tratamentos
psicossociais e farmacológicos para TDAH. Ele tem publicado em revistas
nacionais e internacionais (180 artigos) e foi autor e co-autor em mais de
50 livros/capítulos nacionais ou internacionais.

Responsável pela supervisão do estudo, seu currículo pode ser acessado pelo endereço:
http://lattes.cnpq.br/9985584992275325

http://lattes.cnpq.br/0549117949894646
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APÊNDICE B – OUTROS MODELOS NEU-
ROPSICOLÓGICOS

B.1. Déficit Inibitório

Os modelos a seguir apresentam ideias que relacionam habilidades cognitivas a um
deficit inibitório ou superexcitação do cérebro.

Teoria das Superexcitabilidades de Dabrowski

O psiquiatra polonês Kazimier Dabrowski (1902-1980) desenvolveu o conceito de
superexcitabilidades junto com a sua Teoria de Desintegração Positiva. Sobrevivente do
Holocausto, Dabrowski postulou que, para a evolução de uma pessoa, era preciso que
esta vivenciasse conflitos e sofrimentos internos de modo que pudesse avançar rumo a
uma hierarquia de valores baseados no altruísmo e na mudança de paradigma do “o que
é” para “o que deveria ser”. Para o autor, o potencial para evolução pessoal poderia
ser estimado pela inteligência do indivíduo e sua combinação com superexcitabilidades.
Ele ressalva, contudo que nem todos os superdotados possuem superexcitabilidades, mas
assinala que estas são mais frequentes entre os mais inteligentes e criativos do que na
população geral[240, 10]. Entendia que as superexcitabilidades indicariam um aumento
na habilidade de responder a estímulos. A experiência das superexcitabilidades podem
carregar consigo, tanto experiências positivas, quanto frustrantes. As superexcitabilidades
foram dividas em cinco grupos que assemelham-se também a sintomas de TDAH.

Tabela 24 – Comparação entre Superexcitabilidades e TDAH

SUPEREXCITABILIDADE TDAH
psicomotora hiperatividade/inquietação
sensual fissura (“craving”) por estímulos de recompensa
intelectual hiperfoco na atividade de interesse
imaginacional criatividade e habilidade vísuo-espacial
emocional baixa resistência a frustração e distúrbios afetivos

FONTE: Adaptação do autor as superexcitabilidades encontradas em Lind (2001) [10]

Hipo-frontalidade

O estudo de Shaw et al. (2006) [188], já referido, na seção anterior, serviu como
base neurobiológica para o desenvolvimento da ideia por Thompson-Schill et al. (2009)
[241] sobre a hipo-frontalidade como uma forma de troca compensatória (“trade-off”)
evolutiva que favorece o aprendizado em detrimento da performance. Por outro lado, a
hipo-frontalidade pode, por si mesma, gerar sintomas de déficit de funções executivas e
um atraso da maturação cortical. Este fato já foi demonstrado também no TDAH em
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outro estudo Shaw et al. (2007) [109]. Esta pensamento é coerente com a proposta de
Pinker [229] quando trata da dificuldades de linguagem de grandes gênios:

Isto pode ajudar a explicar o outro traço cognitivo famoso de Einstein:
ele não falou até atingir os três anos de idade. Muitas crianças que
demoram para falar, crescem para se tornarem engenheiros, matemáticos
e cientistas, incluindo os físicos Richard Feynman e Edward Teller. Talvez
isso seja porque as diferentes funções mentais competem por terreno no
“setor imobiliário” enquanto elas se desenvolvem no córtex cerebral.1

B.2. Outro modelo de lateralização atípica

Modelo Annett: “Right Shift Theory” Este modelo foi proposto pela neuropsicóloga
Marian Annett[242], baseando-se em dados que sugerem que a preferência motora manual
é distribuída de acordo com a curva de Gauss, tanto em animais, quanto em humanos.
Contudo, enquanto nos animais esta curva é simétrica - exatamente no centro - nos
humanos, ela possui um desvio leve para direita[243]. Para Annett, esse desvio para direita
da preferência manual esta associado ao desenvolvimento da linguagem verbal no cérebro.
A neurociência cognitiva evolucionária parece concordar com Annett ao afirmar que isto
aconteceu devido ao surgimento de fator chamado RS+ (supostamente um gene) e também
que este surgimento esteja associado à evolução da espécie [244, p. 5]. Desta forma,
foi proposto que as habilidades cognitivas podem ter aumentado progressivamente por
fatores ambientais [245, 154]. Atualmente, como foi supra, há indícios de sua estabilização,
havendo mesmo os que afirmam que esta curva poderá baixar por perda da pressão
evolucionaria ( na página 46).

B.3. Sinais de superdotados por hipóxia perinatal

Trata-se de uma compilação feita pelo autor dos sinais encontrados no livro “Os
Superdotados” [224].

1 “This may help explain Einstein’s other famous cognitive trait: he did not speak
until he was 3 years old. Many late-talking children grow up to be engineers, mathematicians and
scientists, including the physicists Richard Feynman and Edward Teller. Perhaps this is because
different mental functions compete for real estate as they develop in the cerebral cortex.” (Tradução
do autor).
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Tabela 25 – Sinais de superdotados por hipóxia perinatal segundo Salles

DESCRIÇÃO PREVALÊNCIA
Articulações extremamente móveis ...
Mãos com dedos encurvados (em baioneta, clinodactilia, aracnodactilia) ...
Joelhos valgos ...
Pés chatos ...
Enurese noturna 30%
Estrabismo divergente leve do olho esquerdo ...
Tartamutismo/dislexia 15%
Canhotismo/ambidestria 30%/60%
Problemas para digerir leite ...
Distúrbios do sono (exceto os abaixo) 50%
Sonambulismo 60%
Terror noturno ...
Distúrbio no desenvolvimento da coordenação motora 60%
Agressividade 50%
Irritabilidade 90%
Embriaguez patológica (maior sensibilidade ao etanol e anorexígenos) ...
Atenção dispersa na infância 50%
Distúrbio de aprendizado 50%
Tendencia a manifestações epileptoides ...
Crises de ausência 15% para

homens/40% para as
mulheres (TPM e
gestação)

Picnolepsia e Bravais-Jackson 3%
Disritmia temporal esquerda 80%
Comportamento antissocial 30%
Dificuldades de memorização 60%
Esgotamento (estafa) com maior rapidez ...
Espiritualidade exacerbada (crença em poderes “mediúnicos”/paranormais) ...
Inquietação do braço esquerdo ...
Escrita em espelho ...

FONTE: Adaptação do autor de obra “Os Superdotados”[224]

NOTA: Trata-se de uma obra baseada em relato de casos.
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APÊNDICE C – IMAGENS

NOTA: Indivíduo classificado como profundamente superdotado (QI > 180). Demonstra
nas imagens assimetria ocular e lábio superior fino. Dedo em baioneta e anular > indicador.
História de hipóxia perinatal e parto distócico.

Figura 13 – Fotografia de cabeça e mãos de um participante da Mensa
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ANEXO A – ESCALAS PARA TDAH
A.1. ASRS 18 itens (versão 1.1) em português

FONTE: Mattos et al. (2006)[98]
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A.2. MTA-SNAP-IV em português

FONTE: Mattos et al. (2006)[100]
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