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Resumo 
 



 

 

Kleinman A. O uso da atenção como classificador diagnóstico em crianças e 
adolescentes com transtorno do humor bipolar e transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2013. 
 

O desenvolvimento de novas tecnologias vem contribuindo para um 
conhecimento mais aprofundado da fisiopatologia dos transtornos 
psiquiátricos, mas os resultados ainda são controversos e não parecem ser 
específicos para cada diagnóstico. As altas taxas de comorbidade também 
questionam as características principais de um diagnóstico específico. Em 
2009, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA iniciou um projeto 
chamado Research Domain Criteria (RDoC) com o objetivo de desenvolver 
novas classificações para a pesquisa baseadas em dimensões de 
comportamentos observáveis associadas a medidas neurobiológicas. Para o 
estudo da fisiopatologia da comorbidade entre duas doenças mentais, esta 
proposta sugere que se execute o estudo de sintomas compartilhados e não 
partir de dois grupos diagnósticos distintos. Na psiquiatria infantil, as altas 
taxas de comorbidade entre o transtorno do humor bipolar (THB) e o 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são um tema 
controverso. O prejuízo na atenção é um forte candidato para um estudo 
com a metodologia proposta pelo RDoC visto que os poucos estudos que 
avaliaram concomitantemente a atenção em jovens com THB e TDAH 
apresentaram resultados contraditórios. Um dos testes mais utilizados para o 
estudo da atenção em THB e TDAH é o Continuous Performance Test 
(CPT). Nossos objetivos foram: 1.Verificar qual é o melhor agrupamento dos 
sujeitos através dos resultados do Conner’s Continuous Performance Test 
(CPT II) independentemente do grupo de origem (THB, TDAH, THB+TDAH, 
controles); 2. Construir um classificador baseado nos resultados do CPT II; 
3. Avaliar a acurácia do classificador em relação aos grupos de origem; 4. 
Avaliar a acurácia do classificador em relação aos novos agrupamentos 
encontrados. Resultados: Foram avaliados 10 sujeitos com THB, 23 com 
TDAH, 33 com THB+TDAH e 18 controles com idades entre 12 e 17 anos. A 
melhor divisão dos sujeitos, baseada nos resultados do CPT II, foi em dois 
novos subgrupos. Grupo A com 35 sujeitos composto de: 30% THB, 52,2% 
TDAH, 51,5% THB+TDAH, e 16,7% controles. Grupo B com 49 sujeitos: 
70% THB, 47,8% TDAH, 48,5% THB+TDAH, e 83,3% controles. O grupo A 
comparado com o B apresentou um prejuízo funcional maior evidenciado por 
médias significativamente mais altas no CPT II, com uma diferença 
significativa em oito das 12 variáveis do CPT II: omissão (p=0,0003), 
comissão (p=0,00000002), erro padrão (EP) do tempo de reação (TR) 
(p=1,7x10-20), variabilidade do EP (p=4,3x10-22), detectabilidade 
(p=0,000008), perseveração (p=0,0000001), TR por intervalo interestímulo 
(IIE) (p=4,7x10-10) e TR(EP)IIE (p= 1,5x10 -13). Foi possível construir um 
classificador baseado nas doze variáveis do CPT II, sendo sua acurácia de 
98,8% em relação a nossa amostra e 95,2% em relação à validação cruzada 
confirmando a consistência desses novos grupos. As principais variáveis do 
CPT II usadas na função discriminante desses novos agrupamentos foram: 
variabilidade do erro padrão, erro padrão de TR e erro padrão de TR por 



 

 

intervalo interestímulo. Não houve diferença estatística em nenhuma das 
variáveis do CPT II quando realizamos a comparação tradicional entre THB, 
TDAH, THB+TDAH, e controles; e a acurácia do classificador para esses 
grupos foi mais baixa, de 40,5% na nossa amostra e 23,8% na validação 
cruzada. Discussão: Esses resultados evidenciam a heterogeneidade 
encontrada nas respostas do CPT II pelos grupos THB, TDAH, THB+TDAH, 
e controles. As três medidas que mais influenciaram a diferenciação entre os 
novos agrupamentos A e B foram as que medem a variação no tempo de 
resposta, que é um dos prejuízos mais replicados no TDAH e também está 
associada com THB. Essa variabilidade de resposta aumentada é sugerida 
como um marcador endofenotípico inespecífico de psicopatologia. 
Conclusão: Nossos achados refletem a heterogeneidade encontrada em 
pacientes classificados através de categorias diagnósticas vigentes e 
sugerem que a abordagem da metodologia do RDoC pode ser de grande 
valia para a melhor compreensão dos transtornos psiquiátricos que 
acometem crianças e adolescentes. Essa metodologia pode identificar 
subgrupos com diferenças relevantes do ponto de visto neurobiológico 
contribuindo para a melhor compreensão da fisiopatologia dos transtornos e 
promovendo caminhos nos quais a pesquisa pode trazer benefícios para 
decisões clínicas.  

 
Descritores: 1.Transtorno bipolar 2. Transtorno de atenção e hiperatividade 
3. Testes neuropsicológicos 4. Criança 5. Adolescente 6. Atenção 7. 
Reconhecimento automatizado de padrão 8. Classificador 9. Research 
Domain Criteria (RDoC) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 



 

 

Kleinman A. Attention-based classification pattern in youths with bipolar 
disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013.  
 
The better understanding of psychiatric disorders’ pathophysiology is 
undeniable. Yet, the results are still replete of controversy and are not 
diagnostic specific. Categorical approach analysis implicitly involves the 
notion of a unitary entity, not taking into account the acknowledged 
heterogeneity present in clinical diagnoses. High comorbidity rates also 
raises questions about the core features of a specific diagnosis. For this 
purpose, the National Institute of Mental Health has initiated the Research 
Domain Criteria (RDoC) project. Instead of using disorders categories as the 
basis for grouping individuals, RDoC suggests to find relevant dimensions 
that can cut across traditional disorders. The starting point suggested to 
study comorbid disorders should be shared symptoms and behaviors, 
instead of two distinct diagnostic groups. One of the strongest controversies 
in child psychiatry is the high comorbidity rate between bipolar disorder (BD) 
and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Distractibility, one of the 
most common symptoms in BD and ADHD could be a good candidate for an 
RDoC unit of analysis. Our aim was first to study the patterns of attention 
based on the Conners’ Continuous Performance Test (CPTII) results in youth 
with BD, ADHD, BD+ADHD and controls; followed by developing a classifier 
to compare the classification accuracy of this new formed groups and the 
original diagnostic ones.  Results: 18 healthy controls, 23 patients with 
ADHD, 33 BD+ADHD and 10 BD were assessed. Using cluster analysis, the 
entire sample was best clustered in two new groups, A and B, based on the 
twelve CPT II variables performance, independently of the original 
diagnoses. 35 subjects in group A: 30% BD, 52.2% ADHD, 51.5% BD+ADHD 
and 16.7% controls. 49 individuals in group B: 70% BD, 47.8% ADHD, 48.5% 
BD+ADHD and 83.3% controls. Group A presented a greater impairment 
exhibited by higher means in all CPTII variables, SNAP-IV means, and lower 
CGAS means. When we compared the CPT II variables performance 
between the new clustered groups A and B we found eight out of the twelve 
CPT II measures that were statistically significant: omission (p=0.0003), 
commission (p=0.00000002), standard error (SE) of hit reaction time (RT) 
(p=1.7x10-20), variability of SE (p=4.3x10 -22), detectability (p=0.000008), 
perseveration (p=0.0000001), hit RT by interstimulus interval (ISI) (p=4.7x10 -
10) and hit RT SE ISI. We found high cross-validated classification accuracy 
for A and B groups: 95.2%. The stronger CPT II variables in the 
discriminative pattern were: variability of standard error ranking first, followed 
by hit RT SE, hit RT SE ISI. There were no statistically significant differences 
in any of the CPT II measures when comparing the four original groups (BD, 
ADHD, BD+ADHD, controls). The cross-validated classification accuracy 
based on the CPT II measures performance in order to classify subjects in 
the original four groups was much lower (23.8%). Discussion: These results 
highlight the heterogeneity of CPT II responses among each of the four 
original groups: BD, ADHD, BD+ADHD and controls. The three variables that 
most influenced the new clustered groups were the ones that measure 



 

 

variability of response time. Response time variability is one of the most 
replicated deficits in ADHD and increased intrasubject variability in response 
time was also associated with BD. Intrasubject variability could be a 
nonspecific endophenotypic marker for psychopathology. Our results are 
consistent with this finding, and suggest that at least a subgroup of children 
and adolescents may share this attentional trait marker. Conclusion: In 
summary, our findings highlighted the heterogeneity of patients clustered by 
categorical diagnostic classification. In addition, our classificatory exercise 
supports the concept behind new approaches like the RDoC framework for 
child and adolescent psychiatry. It can define meaningful clinical subgroups 
for the purpose of pathophysiological studies and treatment selection, and 
provide a pathway by which research findings can be translated into changes 
in clinical decision making.  
 
Descriptors: 1.Bipolar disorder 2. Attention-deficit/hyperactivity disorder 3. 
Neuropsychological Tests 4. Children 5. Adolescents 6. Attention 7. Pattern 
recognition, automated 8. Classifier 9. Research Domain Criteria (RDoC) 
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1.1 A PSIQUIATRIA E AS CATEGORIAS DIAGNÓSTICAS 

A psiquiatria vive nos últimos anos um período desafiador. Por um 

lado, o desenvolvimento de novas tecnologias contribuiu para um 

conhecimento cada vez mais aprofundado da fisiopatologia dos transtornos 

psiquiátricos. Por outro, ainda há muitos resultados controversos e os 

achados não parecem ser específicos para cada diagnóstico determinado 

pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM) IV ou pela Classificação 

Internacional das Doenças (CID) 10.  

A contribuição dos manuais diagnósticos - o DSM e a CID - para o 

desenvolvimento da psiquiatria é inquestionável. Esses manuais baseiam-se 

na fenomenologia dos transtornos observados e permitem uma organização 

dos transtornos mentais que não contam com testes biológicos para 

confirmação diagnóstica. Assim, descrições e critérios diagnósticos claros 

são necessários para que haja confiabilidade de que o diagnóstico esteja 

sendo realizado da mesma forma, independentemente do local no qual o 

indivíduo se encontra (Hyman, 2010; Morris; Cuthbert, 2012). A falta de uma 

taxonomia adequada e de alcance internacional, por exemplo, identificou 

erroneamente uma prevalência aumentada de esquizofrenia nos Estados 

Unidos da América (EUA) em relação à Grã-Bretanha em um estudo de 

1972 (Cooper et al., 1972). Uma pesquisa organizada, produtiva e passível 

de diálogo entre as culturas do mundo todo foi possível apenas a partir 

desses manuais diagnósticos. Apesar de inúmeras descrições e 

classificações fazerem parte da historia da psiquiatria (Cordás et al., 2011), 
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as doenças mentais aparecem nos manuais classificatórios, vigentes 

atualmente, apenas em 1949 na CID 6 e em 1952 no DSM-I. Consolidou-se, 

então, o reconhecimento da necessidade de uma taxonomia que pudesse 

ser usada internacionalmente para o estudo das doenças mentais 

(http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD.pdf). Os manuais CID 

6, 7, 8 assim como o DSM-I e II, não refletiam um consenso entre os 

especialistas em relação à melhor forma de classificar as doenças mentais 

(http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm-history-of-the-manual). Foi com 

a publicação de Robins e Guze em 1970 que a validação dos transtornos 

psiquiátricos como construtos mais delimitados começou a se delinear 

(Regier et al., 2009). Esses autores definiram cinco critérios para validação 

de um transtorno psiquiátrico baseado em agregação de sintomas, testes 

laboratoriais, separação clara de outros transtornos, curso longitudinal e 

agregação familiar (Robins; Guze, 1970). Em 1972, Feighner e 

colaboradores publicaram um artigo com critérios diagnósticos para 14 

transtornos mentais; o objetivo era sistematizar os critérios utilizados com o 

intuito de possibilitar a comparação entre diferentes centros clínicos e 

promover uma melhor comunicação entre diferentes pesquisadores 

(Feighner et al., 1972). Os critérios de Feighner são considerados, por 

alguns autores, como os primeiros a operacionalizar de forma sistemática 

critérios diagnósticos específicos para esses transtornos psiquiátricos e 

tiveram uma influência significativa na elaboração do Research Diagnostic 

Criteria (RDC - Critérios para Pesquisa Diagnóstica) e do DSM-III (Spitzer et 

al., 1978; Kendler et al., 2010). O RDC seguiu no mesmo caminho dos 
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critérios de Feighner. Alguns transtornos foram adicionados totalizando 25 

categorias principais e alteraram-se os critérios e os nomes dados a alguns 

transtornos psiquiátricos, sempre com o intuito de criar categorias cada vez 

mais específicas com critérios de inclusão e exclusão bem definidos (Spitzer 

et al., 1978). Esses autores ressaltavam a importância da revisão constante 

dos critérios utilizados incorporando os novos achados que ocorriam 

constantemente nos estudos realizados (Spitzer et al., 1978). Foi em 1980 

com a publicação do DSM-III que o uso de critérios diagnósticos se 

disseminou. Este manual introduziu inovações metodológicas importantes 

em relação às versões anteriores, como incorporar as linhas de 

pensamentos vigentes descritas anteriormente, explicitando os critérios 

diagnósticos, introduzindo um sistema multiaxial e uma postura descritiva 

que tentava ser o mais neutra possível respeitando as diferentes hipóteses 

etiológicas vigentes. Isso se deve ao intenso trabalho empírico na 

construção e validação de critérios diagnósticos claros e do desenvolvimento 

de entrevistas semiestruturadas (http://www.psychiatry.org/practice/dsm/ 

dsm-history-of-the-manual). A expectativa dos autores do DSM-III era a 

construção de um manual que possibilitaria a validação dos diferentes 

transtornos baseados nos critérios de Robins e Guze (1970). Entretanto, à 

medida que as pesquisas se desenvolviam ficou claro que essa expectativa 

não se cumpriria, visto que, por exemplo, muitas vezes era difícil diferenciar 

dois diagnósticos pelas altas taxas de comorbidade ou uma mesma 

medicação apresentava eficácia em mais de uma doença (Regier et al., 

2009). Em 1987, a Associação Psiquiátrica Americana (APA) nomeou um 
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grupo para revisar e corrigir algumas inconsistências encontradas no DSM-

III, o que culminou com a publicação do DSM-III-R, e sete anos após, em 

1994, o DSM-IV (http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm-history-of-the-

manual). Cada vez mais as modificações basearam-se em evidências 

científicas e os profissionais responsáveis pelo DSM-IV e pela CID 10, 

publicada em1992, trabalharam de forma próxima para tentar homogeneizar 

ambas as classificações. Entretanto, há diferenças entre esses manuais que 

geram conflitos, como por exemplo, indivíduos claramente em sofrimento 

diagnosticados por uma classificação e não pela outra. Andrews et al. (1999) 

encontraram uma concordância entre esses manuais de 68% nos 

diagnósticos psiquiátricos em geral, 83% nos episódios depressivos, 64% no 

transtorno obsessivo-compulsivo e 35% no transtorno de estresse pós 

traumático, entre outros. O esforço para diminuir as divergências entre esses 

manuais permanece no DSM-V e CID 11 (Regier et al., 2013). 

Dois pontos relevantes que regem o racional desses manuais são 

amplamente discutidos atualmente. O primeiro é que, para abarcarem a 

heterogeneidade existente na vida real, é possível se fazer o diagnóstico dos 

diferentes transtornos pela presença de um número pré-determinado de 

sintomas existentes em uma lista; consequentemente temos um grupo de 

indivíduos com o mesmo diagnóstico, porém, eventualmente com muito 

poucos sintomas similares (Hyman, 2010). Essa questão trouxe 

complicações às pesquisas que interpretam indivíduos com um mesmo 

diagnóstico como um grupo homogêneo de pessoas (Morris; Cuthbert, 

2012). Soma-se a isso que as categorias e os critérios diagnósticos usados 
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nesses manuais são anteriores a todo o conhecimento advindo hoje da 

neurociência e provavelmente não refletem disfunções em circuitos cerebrais 

específicos e alterações comportamentais associadas (Morris; Cuthbert, 

2012). O segundo ponto são as altas taxas de comorbidade encontradas na 

população. As altas taxas de comorbidade questionam a estrutura e as 

hipóteses nas quais se baseiam as diretrizes desses manuais (Regier et al., 

2009; Hyman, 2010; Phillips et al., 2012). Como descrito anteriormente, 

acreditava-se que deveria haver uma separação clara entre dois transtornos, 

o que não é compatível com as altas taxas de comorbidades descritas 

atualmente (Sullivan; Kendler, 1998; Kendell; Jablensky, 2003).  

A estabilidade dos diagnósticos ao longo do tempo e em diferentes 

culturas e as altas taxas de agregação familiar e hereditariedade de 

inúmeros diagnósticos reforçam a validade desses manuais (Hyman, 2010). 

Entretanto, alguns autores advogam também que a força desses manuais foi 

tal que as pesquisas começaram a ser “comandadas” por esses critérios, 

dado que as perguntas realizadas na pesquisa eram norteadas pelas 

categorias criadas nesses manuais (Hyman, 2010). A forte influência desses 

manuais se dá em parte pela desatenção de clínicos e pesquisadores à 

história da construção desses manuais. A proposta era criar categorias 

diagnósticas justificadas pelo objetivo de organizar e explicar a 

complexidade da experiência clínica e assim inferir possíveis prognósticos e 

tratamentos adequados (Kendell; Jablensky, 2003). Entretanto, o uso de 

uma nomenclatura oficial, precisa, acompanhada de uma definição complexa 

dos transtornos psiquiátricos nos manuais diagnósticos levou à crença de 
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uma realidade concreta não discutível (Kendell; Jablensky, 2003). Além 

disso, seu uso foi cada vez menos uma questão de escolha visto que 

inúmeras instituições científicas exigiam o uso do DSM para financiar as 

pesquisas e revistas solicitavam o seu uso para a publicação dos estudos 

(Hyman, 2010).  

Neste contexto o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA 

(National Institute of Mental Health - NIMH) iniciou um projeto chamado 

Research Domain Criteria (RDoC – Critérios de Domínio para Pesquisa) com 

o objetivo de desenvolver novas classificações para a pesquisa baseadas 

em dimensões de comportamentos observáveis e medidas neurobiológicas 

(http://www.nimh.nih.gov/about/strategic-planning-reports/index.shtml). Este 

projeto sugere uma nova abordagem para as pesquisas psiquiátricas. Ao 

invés do uso das categorias diagnósticas tradicionais para agrupar os 

indivíduos, o RDoC sugere a busca de dimensões relevantes que estejam 

presentes em mais de um diagnóstico. Desta forma, muda-se o ponto de 

partida dos estudos de pacientes agrupados a partir de categorias 

diagnósticas para outras possíveis unidades de análise como variáveis 

independentes (Morris; Cuthbert, 2012). Os estudos atuais se baseiam, na 

grande maioria, em diagnósticos categóricos como variáveis independentes, 

ou seja a divisão dos sujeitos é realizada a partir da presença ou ausência 

de determinados diagnósticos clínicos e em seguida avalia-se a 

característica em estudo. A proposta aqui seria a de que qualquer variável 

poderia ser considerada com o intuito de dividir os sujeitos em estudo, como 

por exemplo, o desempenho em um teste cognitivo, ou em uma escala 
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clínica (Morris; Cuthbert, 2012). Este projeto não tem por objetivo substituir 

os manuais diagnósticos atuais e sim promover um paradigma diferente na 

pesquisa psiquiátrica estimulando desenhos de estudos que sejam 

independentes desses manuais. Para o estudo da fisiopatologia da 

comorbidade entre duas doenças mentais, este projeto sugere que ela seja 

estudada a partir de sintomas e comportamentos compartilhados e não a 

partir de dois grupos diagnósticos distintos (Morris; Cuthbert, 2012).  

Na psiquiatria da infância e adolescência, um exemplo típico das 

dificuldades geradas pelas classificações atuais são as altas taxas de 

comorbidade entre transtorno do humor bipolar (THB) e transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH) (DelBello et al., 2004; Birmaher et al., 

2006; Patel et al., 2006; Singh et al., 2009).  

 

1.2 TRANSTORNO DO HUMOR BIPOLAR NA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

O Transtorno do Humor Bipolar na infância e adolescência (THBIA), 

como diversas doenças psiquiátricas na população infantil, passou por 

diversas etapas até de fato ser considerado um diagnóstico possível. 

Primeiro houve a descrença de que essa doença pudesse acometer 

crianças, em seguida iniciou-se a investigação com o uso dos mesmos 

critérios que os usados no adulto, porém, fruto do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social, e possivelmente relacionado, entre outros, com a 

maturidade neurológica, muitas vezes os sintomas têm uma apresentação 

diferente daquela relatada no adulto. Ou seja, percebeu-se que os critérios 
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usados em adultos não descreviam adequadamente os casos encontrados 

na infância; iniciou-se, então, o estudo de quais são as peculiaridades dessa 

faixa etária.  

A prevalência de THBIA foi de 2,9% em um estudo com mais de 

10.000 adolescentes entre 13 e 18 anos (Merikangas et al., 2010). Uma 

meta-análise incluindo 12 estudos, somando aproximadamente 16.000 

jovens entre sete e 21 anos encontrou uma taxa de 1,2% para THB tipo I, 

1,8% para THB incluindo os casos de transtorno do humor bipolar sem outra 

especificação (THB SOE), e uma taxa de 2,7% incluindo participantes com 

12 anos ou mais (Van Meter et al., 2011). Apesar da possibilidade de 

identificarmos sintomas específicos de cada polo, depressivo e maníaco, 

tanto pela rapidez da oscilação de um para o outro quanto por períodos nos 

quais há presença dos sintomas dos dois polos, estado misto, o quadro 

clínico apresentado pelas crianças é, na maioria das vezes, complexo. O 

curso do THBIA frequentemente se apresenta com estados mistos, ciclagem 

ultrarrápida (pelo menos quatro ciclos por mês) ou ultra-ultrarrápida 

(ciclagem diária) e presença de psicopatologia crônica, com sintomas 

interepisódicos (Tillman; Geller, 2003). As taxas de recuperação são altas, 

entretanto, as taxas de recorrências são preocupantes (Birmaher; Pavuluri, 

2007b). Estudos naturalísticos mostram uma recuperação entre 70 e 100% 

dos casos, porém, a recorrência dos sintomas, em um período de 2 a 5 

anos, ocorreu em até 80% dessas crianças/adolescentes (Geller et al., 2004; 

Pavuluri et al., 2005; Birmaher et al., 2006; Birmaher, 2007a; Birmaher; 

Pavuluri, 2007b). A presença de sintomas psicóticos também é frequente 
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nessa faixa etária (de 16% a 88%) (Geller et al., 2002a; Pavuluri et al., 2004; 

Birmaher et al., 2006) assim como de tentativa de suicídio (de 33 a 47%) 

(Bhangoo et al., 2003; Goldstein et al., 2005). 

O comprometimento funcional dessas crianças é significativo. 

Adolescentes diagnosticados com THBIA apresentam níveis 

significativamente piores de funcionamento e o dobro de tentativas de 

suicídio do que adolescentes com transtorno depressivo maior (Lewinsohn et 

al., 1995). O THBIA afeta o desenvolvimento psicossocial normal da criança, 

assim como aumenta o risco para abuso de substâncias, problemas 

acadêmicos, sociais e legais (Pavuluri et al., 2005; Axelson et al., 2006; 

Birmaher; Pavuluri, 2007b). Também foram encontrados impactos negativos 

na família, no casal, nos relacionamentos com os irmãos e nas finanças da 

família (Birmaher, 2007a). 

Uma característica marcante desta população são as altas taxas de 

comorbidades. Em amostras ambulatoriais, as taxas de comorbidades 

foram: 59 a 71% com TDAH; 38 a 71% com Transtorno Opositor Desafiador 

(TOD), 7 a 35% com Transtornos de Conduta (TC), 17 a 59% com 

Transtornos Ansiosos, 38% com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), e 

2 a 35% com abuso de substâncias (Faraone et al., 1997; Kowatch et al., 

2000; Caetano et al., 2006). A presença de comorbidade foi significativa 

também em uma amostra da comunidade em indivíduos com THB-SOE: 

11% de TDAH, 22% de abuso de substâncias e transtornos disruptivos e 

33% com ansiedade (Lewinsohn et al., 1995; Lewinsohn et al., 2003).  
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1.3 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

O TDAH é uma das doenças mais estudadas na psiquiatria da 

infância e adolescência. Os principais sintomas que acometem esses 

indivíduos podem ser agrupados em três dimensões: déficit de atenção, 

hiperatividade e impulsividade (Biederman; Faraone, 2005). O TDAH é um 

dos exemplos da arbitrariedade dos critérios diagnósticos descritos nos 

manuais vigentes. Os sintomas descritos no DSM-IV e na CID 10 são 

similares, porém, o modo como o diagnóstico é estabelecido na clínica difere 

consideravelmente. O diagnóstico pelo DSM-IV é mais facilmente realizado 

do que pela CID 10. Esta exige sintomas em todas as 3 dimensões e esses 

sintomas devem estar presentes em pelo menos dois ambientes, e o DSM-

IV não. Essas diferenças estão descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1 -  Diferenças encontradas nos critérios diagnósticos do TDAH 
entre o DSM-IV e a CID 10 

 

TDAH pelo DMS - IV Transtorno Hipercinético pela CID 10 

Pelo menos 6 sintomas de desatenção 

E/OU 

Pelo menos 6 sintomas de 
hiperatividade/impulsividade 

Pelo menos 8 sintomas de desatenção  

E 

Pelo menos 3 sintomas de hiperatividade 

E 

Pelo menos 1 sintoma de impulsividade 

Prejuízo funcional em mais de um 
ambiente 

Todos os sintomas presentes em pelo 
menos dois ambientes 

3 tipos possíveis: 

Predominantemente desatento 

Predominantemente 
hiperativo/impulsivo 

Combinado 

Apenas 1 tipo possível 

Legenda: TDAH: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 
 

Polanczyk et al. (2007), através de uma revisão sistemática associada 

a uma análise de metaregressão com 171.756 indivíduos provenientes de 

102 estudos, demonstraram uma prevalência estimada de TDAH de 5,29% 

em crianças e adolescentes. Este estudo identificou que as principais 

variáveis associadas a taxas diferentes de prevalência foram: variações 

metodológicas como necessidade de prejuízo funcional para a realização do 

diagnóstico, critérios diagnósticos usados (DSM-IV e CID 10), e fonte de 

informação (pais, professores); ressaltando a heterogeneidade de uma 

mesma categoria diagnóstica dependendo dos critérios utilizados (Polanczyk 

et al., 2007). O prejuízo funcional dessas crianças é significativo, tanto no 

âmbito escolar, quanto no social, familiar e ocupacional (Biederman et al., 

2004b). Ao contrário do que se acreditava antigamente, sabe-se que muitos 
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desses prejuízos persistem na idade adulta. Estudos de seguimento de mais 

de 10 anos mostraram que a remissão funcional da sintomatologia ocorreu 

apenas em 20% da amostra e a evolução desses indivíduos é acompanhada 

de um alto risco de comorbidades com outras doenças psiquiátricas, assim 

como prejuízos psicossociais, educacionais e neuropsicológicos (Biederman 

et al., 2010a; Biederman et al., 2010b; Biederman et al., 2012a). Os fatores 

preditivos associados ao TDAH após 11 anos de seguimento foram: 

prejuízos funcionais causados pelo TDAH, exposição à psicopatologia 

materna e comorbidade psiquiátrica com TOD, TC, THB e ansiedade 

(Biederman et al., 2011a).  

Outra característica que vem sendo cada vez mais estudada nos 

indivíduos com TDAH, porém ainda não descrita nos manuais vigentes, é o 

chamado déficit na autorregulação emocional. Esse déficit caracteriza-se por 

um prejuízo na autorregulação da ativação fisiológica causada por emoções 

fortes, dificuldade de inibir comportamentos inapropriados em resposta a 

emoções positivas ou negativas, dificuldade de retomar o foco atencional 

após emoções significativas e desorganização do comportamento frente a 

emoções fortes (Biederman et al., 2012c). Esses sintomas parecem 

contribuir com os prejuízos significativos das crianças com TDAH nos 

estudos longitudinais (Biederman et al., 2012c). Apesar de alguns estudos 

na literatura sugerirem que essa sintomatologia - chamada de desregulação 

afetiva - é independente da presença de THB (Barkley; Murphy, 2010; 

Rosen; Epstein, 2010), ainda não há evidências suficientes para confirmar 

se essa sintomatologia ocorre de forma totalmente independente da 
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comorbidade com outra psicopatologia como o THB (Biederman et al., 

2012c). Por exemplo, Rosen e Epstein (2010) demonstraram características 

diferentes em relação à desregulação afetiva em crianças com THB com um 

padrão mais episódico, do que em pacientes com TDAH, nos quais o padrão 

foi mais crônico. No estudo de Barkley e Murphy (2010) o objetivo era avaliar 

a presença de impulsividade emocional entre adultos com TDAH, e também 

avaliar a contribuição dessa sintomatologia no prejuízo diário desses 

indivíduos. Este estudo comparou adultos com e sem TDAH e adultos 

encaminhados para avaliação clínica, porém com outros diagnósticos 

(transtornos ansiosos [43%], uso/abuso de substâncias [15%], transtornos 

do humor [12%], transtornos de aprendizagem [4%], problemas conjugais 

[4%], transtornos de ajustamento [4%], transtornos de personalidade [1%], 

TOD [1%] e 17% não fecharam nenhum diagnóstico psiquiátrico). Eles 

encontraram taxas significativamente mais altas de sintomas relacionados 

com impulsividade emocional em indivíduos com TDAH (indivíduos se 

descreviam: impacientes, baixa tolerância a frustração, facilmente raivosos, 

temperamento “quente”, irritabilidade aumentada e emocionalmente mais 

excitáveis) e esses sintomas contribuíram significativamente com os 

prejuízos funcionais do dia a dia experimentados por esses indivíduos, 

independentemente dos sintomas do TDAH em si (Barkley; Murphy, 2010). 

Biederman et al. (2012b) compararam crianças com TDAH e desregulação 

afetiva, crianças com TDAH sem desregulação afetiva, crianças com a 

comorbidade TDAH+THB, controles e seus familiares. O Child Behavior 

Checklist (CBCL) (Achenbach, 1991) foi usado tanto para o diagnóstico da 
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desregulação afetiva como do THB. O diagnóstico dependia da soma da 

pontuação nos domínios atenção, agressividade e ansiedade/depressão do 

CBCL. Entre 180 e 210 essas crianças foram classificadas com 

desregulação afetiva e acima de 210, com THB. O objetivo era analisar se 

os perfis relacionados ao CBCL em relação à desregulação afetiva e em 

relação ao THB eram mais frequentes em familiares. Não foram encontradas 

taxas diferentes de desregulação afetiva entre os familiares dos probandos 

com TDAH + desregulação afetiva; porém, foram encontradas taxas mais 

altas do perfil CBCL-THB em familiares das crianças com a comorbidade 

THB+TDAH. O estudo questiona se a desregulação afetiva e o THB são 

duas entidades diferentes ou se fazem parte de um continuum, pois as taxas 

de desregulação afetiva em familiares aumentaram conforme os escores no 

CBCL aumentavam (Biederman et al., 2012b). Uma limitação do estudo 

anterior é que o perfil CBCL-THB ainda não é consenso na literatura para 

realizar o diagnóstico desses indivíduos. O perfil CBCL-THB mostrou 

consistência em uma meta-análise de sete estudos que utilizaram o CBCL 

em suas amostras com crianças e adolescentes com THB (Mick et al., 

2003). O objetivo da meta-análise não era avaliar a capacidade diagnóstica 

deste instrumento e sim avaliar quais comportamentos estavam mais 

associados com o THB. Neste estudo, crianças e adolescentes com THB 

apresentaram T escores elevados, acima de 70, nos domínios atenção, 

agressividade e ansiedade/depressão (Mick et al., 2003). Entretanto, esse 

perfil CLCB-THB ainda não é consenso na literatura (Youngstrom et al., 

2005; Holtmann et al., 2008). Os sintomas afetivos influenciam o quadro 
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clínico e o prognóstico em indivíduos com TDAH, assim como dificultam a 

compreensão dos limites entre diferentes diagnósticos.  

 

1.4 A COMORBIDADE THB+TDAH 

Uma comorbidade pode ser definida como dois ou mais transtornos, 

com etiopatogenias diferentes, presentes no mesmo indivíduo em um 

período de tempo determinado. Cada transtorno deve contribuir de forma 

distinta com a apresentação clínica naquele indivíduo (Vella et al., 2000). 

O TDAH além de ser a comorbidade mais frequente com THB em 

crianças e adolescentes é o principal diagnóstico diferencial (Geller et al., 

2002b). Existe uma bidirecionalidade entre o THBIA e o TDAH: não apenas 

temos altas taxas de TDAH em crianças com THB, mas também temos altas 

taxas de THB em crianças com TDAH. Existe também uma agregação do 

ponto de vista familiar. O maior estudo familiar já realizado foi publicado em 

2013 e a amostra consistiu em 19 THB e 61 familiares de primeiro grau, 220 

THB+TDAH com 626 familiares, 162 TDAH com 511 familiares e 136 

controles com 411 familiares (Biederman et al., 2013). Entrevistas 

semiestruturadas foram utilizadas nos probandos assim como em seus 

familiares e os resultados foram: o THB foi mais frequente em familiares de 

pacientes com THB e com a comorbidade THB+TDAH; da mesma forma, o 

TDAH ocorreu com mais frequência em familiares de indivíduos com TDAH 

e com a comorbidade THB+TDAH; enquanto a comorbidade THB+TDAH só 

ocorreu com maior frequência em familiares de indivíduos com THB+TDAH. 

O estudo concluiu que a comorbidade THB+TDAH é um subtipo distinto das 
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formas não comórbidas: THB ou TDAH. Este estudo é consistente com os 

achados de Wozniak et al. (1995) e Faraone et al. (2001). Outro estudo 

recente, porém, não encontrou essa agregação, mas diferentemente dos 

estudos citados anteriormente que usaram entrevista semiestruturadas para 

realizar os diagnósticos, este estudo utilizou um questionário com sintomas 

(Arnold et al., 2012).  

A fisiopatologia dessa comorbidade é desconhecida (Singh et al., 

2006). O TDAH parece ser para a psiquiatria infantil o que a mania é para a 

psiquiatria de adulto: comportamento hiperativo, desatenção, impulsividade, 

irritabilidade e concentração diminuída (Miklowitz; Chang, 2008). O 

diagnóstico diferencial entre TDAH e THBIA é considerado o mais desafiador 

da psiquiatria infantil e a comorbidade entre esses diagnósticos, a mais 

controversa da literatura (Singh et al., 2006). O diagnóstico correto, o 

tratamento adequado e o prognóstico dessas crianças se complicam quando 

esses transtornos ocorrem em conjunto (Angold; Costello, 1993; Biederman 

et al., 2004a; Arnold et al., 2011).  

A dificuldade para diferenciar esses transtornos ocorre pela marcante 

sobreposição de sintomas. A seguir três figuras adaptadas de Zepf (2009) 

que mostram os sintomas descritos nos critérios diagnósticos de TDAH e 

que também estão presentes na mania bipolar (Figura 1); os sintomas 

descritos nos critérios diagnósticos do THB – mania – e que também estão 

presentes no TDAH (Figura 2); e os sintomas exclusivos de cada diagnóstico 

(Figura 3) (Zepf, 2009). 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-  Sintomas de TDAH descritos no DSM-IV que também 

podem se observar na mania bipolar 
 

Figura 2- Sintomas da mania bipolar descritos no DSM-IV que 
também podem se observar no TDAH 

 
Legenda: TDAH: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 

Dificuldade em manter a atenção 
Deixa de prestar atenção em detalhes 

Comete erros por descuido 
Facilmente distraído 
“a mil”, “a todo vapor” 
Abandona sua cadeira 

Mexe mãos ou pés 
Fala em demasia 

Dificuldade para brincar silenciosamente 
Abandona a sua cadeira 

Corre ou escala em demasia 
Frequentemente interrompe 
Dá respostas precipitadas 

Dificuldade de esperar a vez 

 
Mania 
Bipolar 

TDAH TDAH 
 
Mania 
Bipolar 

 

Fala em demasia 
Distratibilidade 

Atividades aumentadas 
Desinibição social 
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Figura 3- Sintomas de TDAH e de mania bipolar descritos no DSM-IV que não apresentam sobreposição 
 

Legenda: TDAH: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 
 
 

TDAH 
 
 

Dificuldade para organizar tarefas 

Esquecimento em atividades diárias 

Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra 

Evita atividades que exijam esforço mental 
constante 

Não segue instruções e não termina deveres 

Com frequência perde coisas 

Mania Bipolar 
 
 

Autoestima inflada 

Grandiosidade 

Necessidade diminuída de sono 

Aumento da atividade dirigida a um objetivo 

Fuga de ideias ou experiência subjetiva que os 
pensamentos estão correndo 

Envolvimento excessivo com atividades 
agradáveis com alto potencial para  

consequências dolorosas 
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A sobreposição de sintomas é marcante e muito frequente nos dois 

diagnósticos. A seguir um gráfico que mostra, em crianças com THB e com 

TDAH, a frequência de sintomas descritos no DSM-IV nos critérios 

diagnósticos de ambos os transtornos.  

 
Gráfico 1 -  Comparação entre crianças e adolescentes com THB, TDAH e 

controles em relação aos critérios presentes no DSM-IV tanto 
para o diagnóstico de THB quanto para TDAH. Adaptado de 
Geller et al. (2002b) 

 

 
Legenda: THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
 

 

Apesar da sobreposição dos sintomas, Geller et al. (2002b) 

conseguiram demonstrar que alguns sintomas exclusivos da mania podem 

ser de grande ajuda para o diagnóstico diferencial (Gráfico 2) de pacientes 

que apresentam apenas THBIA ou apenas TDAH. 
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Gráfico 2 -  Comparação entre crianças e adolescentes com THB, TDAH e 
controles em relação aos critérios diagnósticos do DSM-IV para 
mania. Adaptado de Geller et al. (2002b) 

 

 
Legenda: THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
 

A literatura hoje em THB e em TDAH é vasta, mas infelizmente a 

compreensão da comorbidade, THB mais TDAH, não. Diversas questões 

ainda não foram respondidas pelas pesquisas: será que sintomas similares 

implicam mecanismos fisiopatológicos comuns? Ou mecanismos diferentes 

podem se apresentar com sintomatologia semelhante?  

Algumas hipóteses foram levantadas na literatura para tentar explicar 

as altíssimas taxas de comorbidade entre THBIA e TDAH, porém ainda não 

foi possível chegar a nenhuma conclusão. Será que é a sobreposição de 

sintomas que leva ao diagnóstico incorreto de TDAH nas crianças com THB? 

Será que o TDAH é um marcador ou pródromo de THB em crianças? Será 

que o tratamento de TDAH pode desencadear o início precoce de THB? Ou 
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ainda, será que o THBIA e o TDAH apresentam uma fisiopatologia comum? 

(Singh et al., 2006; Skirrow et al., 2012).  

Como citado anteriormente, alguns autores acreditam que o lento 

progresso da ciência na melhor compreensão da fisiopatologia dos 

transtornos mentais se deva, em parte, ao fato de os estudos se basearem 

em critérios diagnósticos categóricos e clínicos como o DSM-IV e a CID 10 

(Insel et al., 2010). Esses critérios são anteriores aos achados da 

neurociência moderna e não refletem os circuitos neuronais hoje conhecidos 

(Morris; Cuthbert, 2012). O National Institute of Mental Health (NIMH) nos 

EUA criou, então, o projeto já descrito Research Domain Criteria com o 

objetivo de desenvolver novas classificações para a pesquisa baseadas em 

dimensões de comportamentos observáveis e medidas neurobiológicas 

(http://www.nimh.nih.gov/about/strategic-planning-reports/index.shtml). Este 

projeto sugere, por exemplo, que a fisiopatologia da comorbidade entre duas 

doenças mentais seja estudada a partir de sintomas e comportamentos 

compartilhados e não a partir de dois grupos diagnósticos distintos (Morris; 

Cuthbert, 2012). 

Na comorbidade THB e TDAH, pela sobreposição de sintomas, temos 

alguns comportamentos que seriam passíveis de estudo. Em uma meta-

análise com crianças e adolescentes com THB, os quatro sintomas mais 

frequentes na mania bipolar foram justamente os sintomas que estão 

presentes tanto nos pacientes com THB quanto nos pacientes com TDAH, 

ilustrados no Grafíco 3 (Kowatch et al., 2005a). Estes são os mesmos 

sintomas descritos por Geller et al. (2002b) (Gráfico 1) e que não permitiram 



Introdução - 
 

 

 

23

a diferenciação entre pacientes THB ou TDAH. O primeiro sintoma, aumento 

de energia, é uma descrição subjetiva dos pais e das crianças. Contudo, o 

segundo sintoma, distratibilidade, é possível de ser mensurado pela 

neuropsicologia e é responsável por importantes prejuízos, entre outros, 

acadêmicos. 

 

Gráfico 3 -  Frequência de sintomas presentes em crianças e adolescentes 
com THB em mania. Adaptado de Kowatch et al. (2005b) 

 

 

Legenda: THB: transtorno do humor bipolar.  

 

1.5 ATENÇÃO 

O prejuízo na atenção é um sintoma clínico descrito tanto em 

pacientes com THB quanto em pacientes com TDAH. O prejuízo na atenção 

é um item dos critérios diagnósticos do DSM-IV do TDAH, do episódio 
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depressivo e do episódio maníaco do THB. Durante a avaliação clínica de 

pacientes com THB, na maioria das vezes é difícil determinar se a queixa de 

prejuízo da atenção é um sintoma primário ou secundário. Ou seja, se é um 

sintoma do THB ou se é um sintoma da comorbidade com TDAH. 

Compreendermos se há diferença nas características da atenção de 

pacientes com THB, de pacientes com THB+TDAH e em pacientes com 

TDAH, pode ser de grande utilidade tanto no diagnóstico da comorbidade 

quanto para compreender as características específicas de cada transtorno. 

Soma-se a isso que o padrão ouro de tratamento medicamentoso para o 

prejuízo da atenção é o uso de estimulantes, que, no THB, devem ser 

usados com muita cautela pelo risco de desestabilizar os sintomas de humor 

(Kowatch et al., 2005b). 

A atenção é uma função primordial no nosso cotidiano. Inúmeros 

estímulos, relevantes ou não, estão presentes o tempo todo em nosso dia a 

dia e cabe à atenção selecioná-los de acordo com o nosso objetivo 

pretendido (Coutinho et al., 2008). A atenção é uma função cognitiva 

primária, sendo que outras funções cognitivas, como a memória, se apoiam 

nela. Um déficit atencional pode expressar-se com sintomas diferentes e 

interferir em diversas áreas do dia a dia.  

Ao exame psíquico, a avaliação da atenção é mandatória e deve ser 

uma das primeiras funções a ser considerada. Segundo Dalgalarrondo a 

atenção pode ser definida como a direção da consciência, a concentração 

da atividade mental sobre um determinado objeto (Dalgalarrondo, 2000).  
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Não é possível encontrar uma única definição da atenção na 

literatura. A atenção deve ser entendida não como um conceito único, mas 

como um número limitado de processos cerebrais que interagem entre si e 

com outros processos cerebrais para a realização de tarefas perceptivas 

(visuais, táteis etc.), cognitivas e motoras (Parasuraman, 2000). William 

James, considerado um dos grandes estudiosos da atenção, em seu 

clássico Princípios da Psicologia, 1890, definiu a atenção como tomar posse 

pela mente, de modo claro e vívido, de um entre uma vasta diversidade de 

objetos, ou correntes de pensamentos, simultaneamente dados 

(http://ebooks.adelaide.edu.au/j/james/william/principles/complete.html#chapt

er11). Ele reforça que a atenção é vital para as experiências - a experiência 

vivida depende da escolha do que atentamos, consideramos; apenas os 

itens que notamos moldam a nossa mente – sem o interesse seletivo, a 

experiência seria caótica (http://ebooks.adelaide.edu.au/j/james/william/ 

principles/ omplete.html#chapter11)  

A atenção pode ser avaliada de forma mais sistemática através da 

neuropsicologia. A neuropsicologia permite ir além da sintomatologia clínica, 

ir além do discurso do paciente e do responsável, ela permite uma avaliação 

mais objetiva e quantificável de funções específicas. A neuropsicologia 

também permite a aproximação entre um sintoma observável e os 

mecanismos fisiopatológicos do objeto em estudo (Fair et al., 2012). 

A avaliação da atenção é obrigatória em qualquer avaliação 

neuropsicológica (Coutinho et al., 2008); mas, de acordo com os autores 

estudados, é dividida de diversas formas sendo que muitas vezes há apenas 
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uma diferença na nomenclatura e não no conceito (Parasuraman, 2000). Há 

diversas propostas de se estudar a atenção; para alguns autores ela pode 

ser dividida em três: seletividade, vigilância e controle (Parasuraman, 2000); 

ou ainda seletividade, nível de alerta e capacidade (Posner; Boies, 1971); e 

outros ainda dividem em cinco componentes: nível de alerta, seletividade, 

alternância, divisão e sustentação (Coutinho et al., 2008). Ainda não existe 

uma taxonomia definitiva (Parasuraman, 2000); e sabe-se que mais de um 

circuito cerebral está implicado nas diferentes funções da atenção 

(Parasuraman, 2000). 

A seletividade permite ao indivíduo selecionar os estímulos relevantes 

ao seu objetivo dadas as fontes de distração inesgotáveis dos ambientes 

interno e externo. A seleção do estímulo é uma etapa crítica para o 

indivíduo, pois este tem uma capacidade limitada de processar mais de uma 

informação concomitantemente. A vigilância ou atenção sustentada garante 

que o objetivo seja mantido ao longo do tempo. A vigilância pode ser 

definida como estado de prontidão e é influenciada pela expectativa, 

habituação, motivação e inibição (Parasuraman, 2000). O controle permite a 

coordenação para que mais de uma tarefa seja realizada ao mesmo tempo, 

como por exemplo, parar uma tarefa momentaneamente e após um período 

de tempo retornar a ela sem perda energética (Parasuraman, 2000). O 

controle é o componente menos compreendido dos três (Parasuraman, 

2000). 
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1.6 PREJUÍZO DA ATENÇÃO NO THB E TDAH 

O prejuízo da atenção é bem documentado em adultos com THB 

(Clark et al., 2001; Cavanagh et al., 2002; Liu et al., 2002; Quraishi e 

Frangou, 2002); mesmo em pacientes eutímicos - com os sintomas do 

humor remitidos (Clark et al., 2002; Thompson et al., 2005); porém, estudos 

em familiares tiveram resultados contraditórios (Clark et al., 2005; Antila et 

al., 2007; Brotman et al., 2009). O prejuízo na atenção também foi descrito 

em pacientes e familiares com TDAH (Doyle et al., 2005a; Andreou et al., 

2007). Esses dados reforçam o papel da atenção como possível marcador 

biológico (Ancin et al., 2010). 

Há uma literatura extensa de avaliação cognitiva tanto no THB quanto 

no TDAH em crianças e adolescentes. Alterações neuropsicológicas de 

crianças e adolescentes com THB são bem descritas (Doyle et al., 2005b; 

McClure et al., 2005; Bearden et al., 2007). Uma meta-análise recente 

(Joseph et al., 2008) encontrou déficit em crianças e adolescentes 

consistentes com os achados em adultos (Robinson et al., 2006; Arts et al., 

2008). Os maiores tamanhos de efeito foram nos domínios da atenção, 

memória verbal, e de trabalho e funções executivas (McClure et al., 2005; 

Pavuluri et al., 2006b; Henin et al., 2007). Esses prejuízos neurocognitivos 

em jovens com THB são independentes da presença de sintomas maníacos 

(Glahn et al., 2005; McClure et al., 2005; Pavuluri et al., 2006b; Brotman et 

al., 2009), da comorbidade com outros diagnósticos (Glahn et al., 2005; 

Bearden et al., 2007) e do uso de medicação (Pavuluri et al., 2006b). 
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Entretanto, um estudo encontrou associação entre medicação e 

desempenho neurocognitivo (DelBello et al., 2004).  

Os resultados nos estudos neuropsicológicos do TDAH são mais 

heterogêneos. O tamanho de efeito encontrado nos estudos é em geral 

médio e menos de 50% dos indivíduos com TDAH apresentam alterações 

significativas em algum teste neuropsicológico (Nigg, 2005). As alterações 

neuropsicológicas mais estudadas têm relação com a função executiva; mas 

não são a única causa necessária, nem suficiente para a presença de TDAH 

(Nigg et al., 2005). Uma meta-análise de 83 estudos mostrou uma maior 

consistência com prejuízos significativos na atenção, memória de trabalho, 

planejamento e organização, mudança de setting, velocidade de 

processamento, resposta inibitória e impulsividade (Willcutt et al., 2005). 

 

1.7 CONTINUOUS PERFORMANCE TEST NO THB E NO TDAH 

Após realizarmos uma revisão sistemática da literatura foi possível 

encontrarmos 15 estudos que avaliaram a atenção em crianças e 

adolescentes com THB. Desses, 14 usaram o Continuous Performance Test 

(teste de desempenho contínuo, CPT) para avaliar a atenção. Existe mais de 

uma versão para o CPT, e o teste usado em cada estudo está especificado 

na Tabela 2 que resume esses estudos. As versões do CPT variam em 

relação à modalidade que pode ser auditiva ou visual, ao tipo de estímulo 

como identificar letras, cores ou formas geométricas, e ainda a natureza da 

tarefa solicitada como responder a estímulos simples identificando uma letra, 

ou sequência de estímulos, uma letra seguida da outra. Um estudo de 
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revisão sobre crianças e adolescentes com THB e TDAH mostrou que o 

tamanho de efeito médio é diferente dependendo do CPT usado (Walshaw 

et al., 2010). Nesta revisão o tamanho de efeito em 21 estudos comparando 

TDAH a controles para erros de comissão foi de 0,56; porém, 13 destes 

estudos não encontraram um tamanho de efeito significativo. Essa mesma 

revisão encontrou um tamanho de efeito de 0,40 para erros de comissão em 

quatro estudos com THB comparados a controles (Walshaw et al., 2010). 

Como o Continuous Performance Test II (CPT) (Conners; Staff, 2000, 2004) 

é um dos mais usados, disponível para compra (Strauss et al., 2006) e 

apresentou um tamanho de efeito maior quando comparado a outros CPT: 

0,67 vs 0,39 para o grupo com TDAH, e 0,60 vs 0,23 para o grupo com THB 

(Walshaw et al., 2010), nós focaremos nos seus resultados. Ressalta-se que 

o CPT é um teste computadorizado, o que minimiza a possibilidade de erro 

de avaliação e permite uma mensuração mais precisa do tempo de reação 

(Coutinho et al., 2008). 

O CPT II é um teste neuropsicológico que avalia a atenção 

sustentada e o controle inibitório (Strauss et al., 2006; Coutinho et al., 2008). 

A atenção sustentada corresponde à capacidade de manter o foco em uma 

atividade sem alteração na qualidade do desempenho: quantidade de tempo 

e consistência de resposta (Coutinho et al., 2008). O controle inibitório se dá 

pela necessidade de interromper uma resposta motora continuada. Estudos 

mais recentes apresentam uma visão mais ampla do teste propondo outras 

funções resultantes do uso do CPT II dependendo de qual a combinação das 

variáveis usadas (Egeland; Kovalik-Gran, 2010b).  
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No CPT II, o examinando tem que apertar a botão toda vez que uma 

letra aparece, considerada alvo, e deixar de clicar quando aparece a letra X. 

Os autores do CPT II advogam que aumentando a taxa alvo/não alvo, eleva-

se o número de respostas facilitando assim erros por comissão, número de 

vezes que o sujeito responde erradamente ao X. Isso faz com que as 

medidas de tempo de reação (velocidade e consistência da resposta) e 

variabilidade (variabilidade apresentada pelo indivíduo nos seus tempos de 

reação) sejam mais confiáveis (Conners et al., 2003). Efeitos robustos em 

relação à idade foram encontrados em amostras epidemiológicas (Conners 

et al., 2003; Miranda et al., 2008; Miranda et al., 2013) em relação ao CPT II. 

Os grupos de jovens de 14 a 18 anos, quando comparados às crianças de 9 

a 13 anos, apresentaram um tempo de reação mais curto e menos variável, 

menos erros de omissão (número de vezes que o indivíduo deixa de 

responder às letras alvo, não X) e comissão, maiores níveis de 

discriminação entre alvos e não alvos, e um estilo de resposta mais livre 

tentando assegurar a identificação de todos os alvos e menos preocupados 

com o erro em relação ao X (Conners et al., 2003). Miranda et al. (2008) 

mostraram em uma amostra de crianças brasileiras de 6 a 11 anos que o 

desempenho melhorou com a idade nas medidas de omissão, comissão, 

tempo de reação, erro padrão do tempo de reação, variabilidade e 

perseveração (qualquer resposta mais rápida do que 100 milissegundos).  

O prejuízo da atenção se mostrou um achado bastante consistente 

em crianças com THB (Castillo et al., 2000; Doyle et al., 2005b; McClure et 

al., 2005; Pavuluri et al., 2006b; Doyle et al., 2009; Pavuluri et al., 2009; 
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Biederman et al., 2011b) com poucas exceções (Rucklidge, 2006; Voelbel et 

al., 2006). Esses achados independem se os jovens estão eutímicos ou em 

mania (DelBello et al., 2004; Pavuluri et al., 2006b), ou do uso de medicação 

(Pavuluri et al., 2006b; Biederman et al., 2011b). Também independem da 

presença, ou não, de comorbidade com TDAH (DelBello et al., 2004; 

McClure et al., 2005; Brotman et al., 2009; Biederman et al., 2011b). O dano 

causado por esse sintoma foi demonstrado por Pavuluri et al. (2006a) que 

mostraram que o prejuízo na atenção foi preditivo de dificuldades no 

aprendizado de matemática em jovens com THB independentemente da 

comorbidade com TDAH (Pavuluri et al., 2006a). Esse mesmo grupo 

mostrou, em um estudo longitudinal de três anos, que os déficits 

neurocognitivos permanecem mesmo após o tratamento medicamentoso 

adequado (Pavuluri et al., 2009). 

Temos na literatura apenas quatro estudos que avaliaram 

concomitantemente a atenção em crianças e adolescentes com THB e 

TDAH. Apenas dois compararam quatro grupos: THB, TDAH, THB+TDAH e 

controles (Rucklidge, 2006; Udal et al., 2013). Um estudo comparou jovens 

com THB+TDAH, com TDAH e controles (Henin et al., 2007). E mais um 

estudo comparou os três grupos acometidos, sem um grupo controle THB, 

THB+TDAH, TDAH (Mattis et al., 2011). Os resultados desses estudos são 

contraditórios. Rucklidge (2006) encontrou um bom funcionamento cognitivo 

nos pacientes com THB, comparável aos controles na maioria dos testes 

utilizados, inclusive no CPT; os sujeitos tinham entre 14 e 17 anos. Neste 

estudo o grupo THB+TDAH apresentou o pior funcionamento quando 

comparado aos pacientes com TDAH, THB ou controles nas variáveis 
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omissão e variabilidade do CPT II; não houve diferença estatística entre os 

grupos nas variáveis comissão e tempo de reação. Udal et al. (2013), 

analisaram testes de função executiva e velocidade de processamento e 

identificaram que o grupo comórbido teve maiores prejuízos quando 

comparado aos outros três grupos. Em relação ao CPT II, os autores 

descrevem os achados apenas na variável comissão e não encontraram 

nenhuma diferença entre os quatro grupos (Udal et al., 2013), semelhante a 

Rucklidge (2006). Em um estudo utilizando um teste de desempenho 

contínuo com um paradigma auditivo em indivíduos entre 6 e 17 anos, Henin 

et al. (2007) não encontraram diferença entre os grupos avaliados TDAH, 

THB+TDAH e controles. Mattis et al. (2011) compararam crianças e 

adolescentes entre 8 e 17 anos medicados com THB, com THB+TDAH e 

com TDAH. Eles aplicaram uma extensa bateria neuropsicológica e 

encontraram uma diferença significativa em 10 parâmetros, seis oriundos do 

CPT II: omissão, erro padrão do tempo de reação, variabilidade, mudança do 

tempo de reação dependendo do intervalo interestímulo, erro padrão da 

mudança do tempo de reação do intervalo interestímulo. Quando medicados, 

pacientes com THB e com THB+TDAH apresentaram pior desempenho 

quando comparados às crianças com TDAH (Mattis et al., 2011). A 

contradição também existe nas análises secundárias realizadas por alguns 

estudos. Pavuluri et al. (2006b) comparando pacientes com THB com e sem 

TDAH mostraram um pior desempenho na atenção nos pacientes que 

apresentam a comorbidade com TDAH enquanto Biederman et al. (2011b) 

não encontraram resultados significativos realizando essa análise. 

 



 

 

Tabela 2 -  Estudos da literatura que avaliaram a atenção em pacientes com THB. Em vermelho os quatro estudos que 
avaliaram concomitantemente pacientes com THB, TDAH e/ou THB+TDAH 

 

THB TDAH 
THB+ 
TDAH 

Controle 
Artigo 

N N N N 

Idade 

anos 
Testes  Resultado 

Castillo et 
al., 2000 

10 - - 
Dados 

normativos 
6-12 NEPSY THB: média inferior 

DelBello et 
al., 2004 

20 - * 10 12-18 CPT-IT THB em mania = THB eutímicos = Controles 

Doyle et 
al., 2005 

34 - * 38 10-18 Auditory CPT THB < Cont (controlando para TDAH) 

McClure et 
al., 2005 

40 - * 22 
Idade 

média: 12 
Flanker CPT, AX 

CPT, CPT-IT 
THB < CONT / THB=THB+TDAH 

Rucklidge 
2006 

12 30 12 41 14-17 CPT II THB+TDAH pior resultado 

Pavuluri et 
al., 2006b 

56  - * 28 8-17 Penn CPT THB+TDAH < THB 

Pavuluri et 
al., 2006a 

28 - 27 - 7-17 Penn CPT 
Prejuízo na atenção foi preditivo de 

dificuldades em matemática 

Voelbel et 
al., 2006 

12 - - 13 7-13 CPT  Sem diferença entre grupos 

Henin et 
al., 2007 

- 102 73 120 6-17 Seidman CPT Sem diferença entre grupos 

continua 
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Tabela 2 -  Estudos da literatura que avaliaram a atenção em pacientes com THB. Em vermelho os quatro estudos que 
avaliaram concomitantemente pacientes com THB, TDAH e/ou THB+TDAH (conclusão) 

 

THB TDAH 
THB+ 
TDAH 

Controle 
Artigo 

N N N N 

Idade 

anos 
Testes  Resultado 

Doyle et 
al., 2009 

170 - -  79 7-18 Seidman CPT THB < Cont 

Pavuluri et 
al., 2009 

26 -  - 17 
Idade 
média: 
11.66  

Penn CPT THB < Cont 

Brotman et 
al., 2009 

28 -  - 24 7-17 Flanker CPT THB < Cont 

Mattis et 
al., 2011 

15 
med. 

20 
med. 

18 med. - 8-17 CPT II THB < TDAH / THB+TDAH<TDAH 

Biederman 
et al., 2011b

138 - * 98 10-18 Seidman CPT THB < CONT / THB=THB+TDAH 

Udal et al., 
2013 

4 26 13 69 6-19 CPT II Sem diferença entre grupos 

 
Legenda: *Análises secundárias dividindo os pacientes com THB com e sem TDAH; NEPSY: The Psychological Corp, San Antonio, TX; AX CPT (Beck 
et al., 1956); Flanker CPT (Posner, 1980) (Eriksen; Eriksen, 1974; Posner, 1980); Penn CPT (Gur et al., 2001); Seidman CPT (Seidman et al., 1998); 
CPT-IT (Cornblatt et al., 1988); CPT II (Conners, 1994); THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; 
med.: medicado; Cont: controle; <: pior desempenho; >: melhor desempenho; =: desempenho igual 
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Os achados contraditórios tanto em estudos analisando TDAH e THB, 

quanto sua comorbidade, ressaltam a provável heterogeneidade dos 

prejuízos associados ao domínio atenção quando os pacientes são 

comparados através dos seus diagnósticos pelo DSM-IV. 

 

1.8 RECONHECIMENTO DE PADRÕES E CLASSIFICADOR 

O reconhecimento de padrões é uma metodologia estatística que 

permite identificar grupos dentro de um conjunto dado a partir de 

características similares ou não da amostra (Frades; Matthiesen, 2010). 

Essa metodologia permite a análise dos dados partindo de um referencial 

diferente. A comparação de uma determinada característica entre os 

indivíduos em estudo pode ocorrer, por exemplo, do reagrupamento destes a 

partir dos resultados obtidos em testes neuropsicológicos em vez de partir 

do tradicional agrupamento a partir de diagnósticos clínicos. Essa 

metodologia exige uma verificação da consistência desses novos 

agrupamentos, frequentemente realizada através da construção de um 

classificador que verifica a consistência dos dados (Frades; Matthiesen, 

2010). A metodologia de reconhecimento de padrões e classificação vem 

ganhando espaço na psiquiatria (Fair et al., 2012). O mesmo referencial 

teórico e estatístico pode ser utilizado para análise de dados de diferentes 

tipos, como dados cognitivos, clínicos, genéticos, de neuroimagem etc. A 

utilização de marcadores cognitivos, com o uso de testes neuropsicológicos, 

e/ou ainda de marcadores biológicos, com o uso de neuroimagem, com o 

objetivo de identificar transtornos psiquiátricos (Ardekani et al., 2011), 
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classificar diferentes patologias psiquiátricas (Pardo et al., 2006), predizer o 

prognóstico de pacientes em risco (Koutsouleris et al., 2011) ou ainda para 

dar suporte em decisões clínicas como diagnóstico e tratamento (Williams et 

al., 2010) vêm sendo cada vez mais usados na psiquiatria. Podemos 

exemplificar essa metodologia com um estudo longitudinal de quatro anos 

que avaliou a evolução de indivíduos em risco para esquizofrenia versus 

controles (Koutsouleris et al., 2011). Os indivíduos acometidos foram 

separados inicialmente em um grupo de baixo e outro de altíssimo risco para 

psicose, e após quatro anos esses mesmos sujeitos foram reagrupados em 

três grupos dependendo da evolução do quadro: indivíduos que evoluíram 

com transtornos psicóticos, indivíduos que não evoluíram e sujeitos que 

apresentaram ao longo dos quatro anos sintomas do espectro 

esquizofrênico. A partir dos perfis cognitivos dos indivíduos foi possível 

construir um classificador com acurácia alta capaz de distinguir indivíduos 

em risco de controles, reconhecer a vulnerabilidade dos indivíduos 

separando sujeitos com baixo de sujeitos com altíssimo risco e foi possível 

predizer a evolução ou não para um transtorno psicótico (Koutsouleris et al., 

2011). Isto significa que se um indivíduo em risco fizer a mesma avaliação 

neuropsicológica proposta neste estudo, seria possível a partir dos 

resultados obtidos nos testes dizer se ele se encaixa melhor no grupo 

controle ou no grupo em risco, determinar em qual grupo de risco ele se 

encontra e ainda predizer a evolução. 
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Apesar da complexidade do construto atenção, optamos por fazer um 

recorte desta função através da escolha de um dos testes mais utilizados na 

literatura tanto de THB quanto de TDAH, o Continuous Performance Test. 

Para contornar a heterogeneidade dos resultados encontrados na 

literatura no estudo do prejuízo da atenção, optou-se por realizar uma 

análise de reconhecimento de padrões na nossa amostra, seguida da 

construção de um classificador. Ou seja, nosso primeiro objetivo foi analisar 

como os indivíduos se agrupam a partir dos resultados obtidos no CPT II 

independentemente do diagnóstico de origem. E em seguida verificar a 

possibilidade de construir um classificador para analisar a consistência do 

nosso reagrupamento a partir da acurácia encontrada. Isto é, a capacidade 

do classificador de predizer corretamente a qual grupo o indivíduo pertence 

a partir dos resultados do CPT II. Se o domínio da atenção, avaliado através 

dos resultados do CPT II, for diferente nos indivíduos com THB, TDAH, 

THB+TDAH e controles, então será possível construir um classificador que 

diferencie esses pacientes, porém, a priori não é possível saber se a 

metodologia de reconhecimento de padrões irá respeitar os diagnósticos 

clínicos de origem, ou se encontraremos uma mistura de diagnósticos nos 

diferentes grupos formados.  

Para a correta classificação é importante minimizar os possíveis 

confundidores. Assim optou-se por estudar uma amostra de jovens acima de 

12 anos visto que efeitos robustos do desempenho da atenção foram 

observados em amostras epidemiológicas de crianças e adolescentes 

(Conners et al., 2003; Miranda et al., 2008). O corte foi realizado aos 12 
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anos respeitando os achados em amostras epidemiológicas (Conners et al., 

2003; Miranda et al., 2008), e os achados em relação ao desenvolvimento 

cerebral. O desenvolvimento estrutural e funcional do cérebro é um processo 

não linear (Thatcher et al., 1987; Thatcher, 1992; Johnson, 2001). Há um 

aumento da substância cinzenta que atinge seu pico logo antes da 

puberdade, com redução após a adolescência (Vaidya, 2012). A atenção 

também apresenta um desempenho diferente dependendo da idade 

avaliada. O aparecimento de sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, 

por exemplo, parece ser paralelo à maturação do córtex pré-frontal. O lobo 

frontal, um dos principais envolvidos no TDAH, atinge seu pico volumétrico 

com 12 anos (Vaidya, 2012). Ou seja, os sintomas podem refletir um 

amadurecimento atípico, ou típico, porém atrasado dessas crianças (Vaidya, 

2012).  
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O Transtorno do Humor Bipolar e o Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade são doenças graves e de suma importância para a saúde 

pública devido aos grandes prejuízos funcionais acarretados nessas 

populações. A comorbidade entre os dois é muito frequente e seu 

entendimento é de grande valor para o acompanhamento adequado desses 

jovens. O padrão ouro de tratamento do TDAH, por exemplo, é 

medicamentoso, porém o uso de estimulantes é contraindicado em muitos 

pacientes com THB (Kowatch et al., 2005b).  

Dada a frequência e importância da queixa de prejuízo da atenção em 

pacientes com THB, TDAH e THB+TDAH, optamos por avaliar se é possível 

diferenciar esses pacientes através do uso de uma metodologia mais 

objetiva e quantificável do que o relato dos pacientes e/ou familiares: a 

avaliação neuropsicológica. 

Até agora existem apenas dois estudos – Rucklidge (2006) e Udal et 

al. (2013) – na literatura que compararam a atenção utilizando esses quatro 

grupos (THB, TDAH, THB+TDAH e controles); porém apenas Rucklidge 

(2006) analisou mais de uma variável do CPT II como nosso estudo propõe; 

e os achados em relação ao CPT II sugerem que os pacientes com THB se 

aproximam dos controles e os pacientes com THB+TDAH apresentam pior 

desempenho cognitivo (Rucklidge, 2006). 

Optamos pelo estudo dessa comorbidade partindo de um referencial 

distinto, independente das categorias diagnósticas, para analisar se a 

atenção apresenta um comportamento diferente pelo CPT II nesses 

indivíduos ou não. 
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Ainda não há estudos na literatura que usaram a metodologia 

proposta pelo RDoC em crianças e adolescentes com esses diagnósticos. 
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3.1  OBJETIVOS 

1. Verificar qual é o melhor agrupamento dos sujeitos através dos 

resultados do Conner’s Continuous Performance Test (CPT II) 

independentemente do grupo de origem (diagnóstico clínico).  

2. Construir um classificador baseado nos resultados do Conners’ 

Continuous Performance Test (CPT II). 

3. Avaliar a acurácia do classificador em relação aos diagnósticos 

clínicos de origem: THB, THB+TDAH, TDAH, Controles. 

4. Avaliar a acurácia do classificador em relação aos novos 

agrupamentos encontrados para confirmar a consistência dos 

grupos determinados no objetivo 1.  

 

3.2  HIPÓTESES 

1.  O melhor agrupamento entre esses sujeitos será em dois grupos 

(A e B). 

2.  O agrupamento se dará: grupo A: TDAH com THB + TDAH e 

grupo B: THB com Controles.  

3.  A acurácia do classificador será melhor na divisão de dois grupos 

quando comparado aos quatro grupos referentes aos grupos de 

origem. 
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4.1 SUJEITOS 

Todos os sujeitos que participavam do ambulatório de Transtornos do 

Humor da Infância e Adolescência e do ambulatório de Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade do Serviço de Psiquiatria Infantil (SEPIA) do 

Instituto de Psiquiatria, HC-FMUSP; e dos ambulatórios de Transtorno 

Bipolar em Crianças e Adolescentes (ProCAB) e de Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (Prodah) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram convidados a participar 

do estudo. 

Controles sem transtornos psiquiátricos foram convidados por 

anúncios na comunidade, por meio de programas de rádio, televisão e 

imprensa escrita. 

 

4.1.1  Critérios de Inclusão 

Grupo clínico:  

 Presença de THB e/ou TDAH segundo critérios do DSM-IV. Para o 

grupo comórbido, THB+TDAH, os sintomas de TDAH estavam 

necessariamente presentes na eutimia e/ou durante a mania havia 

uma piora clara da sintomatologia. 

Grupo controle: 

 Ausência de transtornos psiquiátricos do eixo I do DSM-IV nos 

indivíduos e em seus parentes de primeiro grau. 
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Para todas as crianças e adolescentes: 

  Idade maior ou igual a 12 e menor do que 17 anos 

 QI>70 

 

4.1.2  Critérios de exclusão para todos os participantes 

Doenças clínicas com repercussão no sistema nervoso central, 

incluindo doenças neurológicas; Transtornos de abuso ou dependência de 

substâncias nos últimos seis meses, e Transtornos do Espectro Autista.  

 

4.2  INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO CLÍNICA 

4.2.1  Entrevista Psiquiátrica 

Os diagnósticos psiquiátricos foram formulados em crianças e 

adolescentes de acordo com os critérios do DSM-IV, usando a entrevista 

semiestruturada Transtornos Afetivos e Esquizofrenia para Crianças em 

Idade Escolar – Versão Atual e ao Longo da Vida (Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (Kiddie-Sads) - 

Present and Lifetime Version) (K-SADS-PL) (Kaufman et al., 1997) ou 

Transtornos Afetivos e Esquizofrenia para Crianças em Idade Escolar – 

Versão Epidemiológica (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

for School-Age Children (Kiddie-Sads) - Epidemiologic Version) (K-SADS-E) 

(Orvaschel, 1994). A entrevista foi realizada com a criança ou o adolescente 

e, separadamente, com um familiar ou responsável legal que melhor 

conhecia o sujeito. Estas entrevistas foram realizadas pela autora ou colegas 

do grupo de pesquisa; mas todas as entrevistas foram revisadas pela autora 
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ou pela Dra. Sheila C. Caetano, psiquiatras da infância e adolescência, em 

São Paulo, e pelos psiquiatras infantis responsáveis pelos ambulatórios em 

Porto Alegre. 

THB-SOE foi diagnosticado seguindo os critérios diagnósticos de 

Birmaher et al. (2006) – Course and Outcome of Bipolar Youth Study 

(COBY): presença de sintomas claramente maníacos ou hipomaníacos 

associados a um prejuízo funcional e um mínimo de quatro episódios de pelo 

menos quatro horas de duração em 24 horas e (Birmaher et al., 2006).  

 

4.2.2  Instrumentos de Avaliação Clínica 

4.2.2.1  Escala de Funcionamento Global (CGAS) - Children´s 

Global Assessment Scale  

Esta escala possui pontuação de 0 a 100 (excelente funcionamento) e 

é específica para crianças e adolescentes (Shaffer et al., 1983). A pontuação 

foi dada para o funcionamento atual do sujeito, no momento da entrevista. A 

escala descreve exemplos de funcionamento e o examinador escolhe qual a 

pontuação que melhor identifica o sujeito naquele momento. Por exemplo, 

pontuações de 1 a 10 descrevem um indivíduo que: “Necessita de 

supervisão constante: (cuidados por 24 horas) devido à intensa 

agressividade ou condutas autodestrutivas ou prejuízo grave na realização 

de testes, comunicação, cognição, afeto ou higiene pessoal”. Já a pontuação 

de 31 a 40: “Disfunção importante em várias áreas e incapacidade funcional 

em uma dessas áreas: isto é, desadaptado em casa, na escola, com colegas 

ou em sociedade, por exemplo: agressão persistente sem provocação, 
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apatia e isolamento marcante devido ou ao humor ou a alterações do 

pensamento; tentativas suicidas com intenção letal clara; geralmente tais 

crianças necessitam de escolarização especial e/ou hospitalização ou 

dispensas da escola (mas esse não é um critério suficiente para inclusão 

nessa categoria)”. 

 

4.2.2.2  Escala de Gravidade de Depressão - Children’s Depression 

Rating Scale Revised 

A “Children’s Depression Rating Scale, Revised” (CDRS-R) foi 

estruturada para avaliar a gravidade da depressão em crianças e 

adolescentes. A escala é composta de 17 itens: desempenho na escola, 

prazer nas atividades, sociabilização, sono, apetite, nível de energia, 

sintomas físicos, irritabilidade, culpa, autoestima, humor, ideação mórbida e 

suicida, choro, expressão facial, velocidade da fala e psicomotricidade. O 

escore final é dado pela somatória da pontuação em cada item de 1 a 7; 

exceto sono, apetite e velocidade de fala que variam até no máximo 5. Seus 

escores totais variam de 17 a 113 (grave) (Poznanski et al., 1985); o ponto 

de corte é 39. Essa escala foi adaptada para o Brasil (Barbosa et al., 1997). 

 
4.2.2.3  Escala de Mania de Young - Young Mania Rating Scale 

A Escala de Young para Mania (Young Mania Rating Scale, YMRS) 

(Young et al., 1978) adaptada no nosso meio por Vilela et al. (2005) é 

utilizada para a avaliação de presença e intensidade de sintomas maníacos 

nos últimos sete dias. Ela é composta por 11 itens: humor elevado, atividade 

motora, interesse sexual, sono, irritabilidade, fala (velocidade e quantidade), 
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linguagem (forma do pensamento), conteúdo das ideias, comportamento 

agressivo, aparência e insight. O ponto de corte da escala para eutimia foi ≤ 

7, de acordo com a recomendação da International Society of Bipolar 

Disorder, para definição de remissão sintomática de mania, hipomania de 8 

a 14 e mania qualquer valor superior (Tohen et al., 2009).  

 
4.2.2.4  Escala MTA Swanson, Nolan e Pelham – Versão IV - MTA 

Swanson, Nolan and Pelham Scale – Version IV  

Os sintomas de TDAH foram avaliados através da MTA Swanson, 

Nolan and Pelham Scale – Version IV (SNAP-IV) (Swanson et al., 2001). O 

MTA SNAP-IV foi a versão utilizada no Multimodality Treatment Study. É 

uma escala likert de 26 itens; destes, nove avaliam atenção, nove avaliam 

hiperatividade/impulsividade e oito avaliam sintomas opositores. Cada item 

recebe um escore de 0 (nem um pouco) a 3 (demais). Esta escala foi 

validada para o português (Mattos et al., 2006) e apresenta uma 

consistência interna que varia de boa a excelente. 

 
4.2.2.5  Escala Socioeconômica e Demográfica das Classes - 

Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisas de 

Mercado (ABIPEME) 

A classificação socioeconômica da população é apresentada por meio 

de cinco classes, denominadas A, B, C, D e E correspondendo, 

respectivamente, a uma pontuação determinada. Os limites de classificação 

ficaram definidos da seguinte maneira: A: 89 ou mais; B: 59-88; C: 35-58; D: 

20-34; E: 0-19 (Januzzi; Baeninger, 1996).  
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4.2.2.6  WASI - Escala Abreviada de Inteligência de Wechsler - 
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

A escala foi utilizada para gerar o Quoeficiente de Inteligência (QI) 

das amostras estudadas com a intenção de excluir deficiência intelectual 

(Wechsler, 1999). É um recurso psicométrico que avalia o funcionamento 

intelectual. A Escala Wechsler de Inteligência Abreviada é composta por 

quatro tarefas padronizadas que apresentam forte associação com o fator 

geral de inteligência: "Vocabulário", "Semelhanças", "Cubos" e "Raciocínio 

Matricial". O QI estimado pode ser obtido a partir da aplicação de duas 

provas apenas: "Vocabulário" e “Raciocínio Matricial". Cunha (2002) 

apresentou uma classificação descritiva para os diferentes níveis de QI. A 

classificação foi definida da seguinte maneira: QI ≤ 69 é considerado déficit 

intelectual; QI entre 70 a 79, desempenho limítrofe; 80 a 89, desempenho 

médio inferior; QI de 90 a 109 dentro da média; 110 a 119, faixa média 

superior; 120 a 129, desempenho superior e QI ≥ 130 desempenho 

considerado muito superior se comparado a pares de mesma idade (Cunha, 

2002). Para a obtenção do resultado do QI é importante ressaltar que foi 

necessário utilizar as normas americanas do teste, pois até o momento da 

coleta de dados este instrumento ainda não havia sido padronizado para a 

população brasileira. 

 

4.3  AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO 

O Conners’ Continuous Performance Test CPT II (Conners; Staff, 

2000, 2004) foi administrado para avaliar a atenção. O Continuous 
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Performance Test (teste de desempenho contínuo) é uma tarefa visual 

computadorizada que tem 14 minutos de duração e foi introduzido por 

Rosvold et al. (1956) para o estudo da atenção em pacientes com epilepsia 

(Rosvold et al., 1956). A entrada deste teste nos estudos psiquiátricos logo 

demonstrou a sua utilidade para avaliar sintomas de atenção. Ele é 

composto de 12 medidas e gera escores T já ponderados por idade 

baseados em uma amostra geral da população de 1920 indivíduos. O teste 

consiste em apertar a tecla de espaço cada vez que uma letra aparece e não 

clicar quando aparece a letra “X”. O teste é dividido em seis blocos 

compostos por três sub-blocos cada um com 20 letras apresentadas que 

variam na velocidade na qual as letras aparecem, intervalos de um, dois ou 

quatro segundos. Esses intervalos são chamados de intervalo interestímulo 

e variam entre os blocos. As letras permanecem visíveis por 250 

milissegundos (Conners; Staff, 2000, 2004). 

As medidas geradas são:  

1.  Erros: dividido em duas categorias: 

a)  Omissão: número de vezes que o sujeito deixa de responder às 

letras alvo: não X.  

b)  Comissão: número de vezes que o sujeito responde erradamente 

ao X. 

2.  Tempo de Reação (TR): velocidade e consistência da resposta medidas 

em milissegundos e que são maiores do que 100 milissegundos (ver 

perseverações abaixo). Os seguintes subtipos de medidas são 

fornecidos: 
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a)  Tempo de Reação (TR): Tempo de Reação médio para todas as 

respostas-alvo ao longo de todo o teste. 

b)  Erro Padrão (EP) do Tempo de Reação [TR(EP)]: consistência do 

TR expresso como erro padrão para as respostas ao alvo. 

c)  Variabilidade do EP (variabilidade): variabilidade apresentada 

pelos indivíduos ao seu próprio erro padrão geral. 

3.  Identificação do alvo 

a)  Detectabilidade (d'): uma medida do nível de discriminação dos 

sujeitos entre alvos e não-alvos.  

b)  Estilo de Resposta (β): indica o estilo de resposta dos sujeitos, 

relação entre velocidade e acurácia da resposta. Sujeitos 

cautelosos, que não respondem com frequência, apresentam 

valores mais altos neste índice. Os sujeitos que respondem mais 

livremente e estão menos preocupados com a possibilidade de 

falha têm taxas mais baixas. 

c)  Perseverações: qualquer resposta mais rápida do que 100 

milissegundos é classificada como perseveração. Devido às 

limitações fisiológicas, não é possível responder em menos de 100 

milissegundos após os estímulos serem apresentados; portanto, 

uma resposta antes de 100 milissegundos é considerada uma 

resposta lentificada a um estímulo anterior, uma resposta 

aleatória, uma resposta antecipada antes de o estímulo aparecer, 

ou uma resposta repetida sem levar em conta as regras do teste.  
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4.  Resultados por Blocos: duas medidas são fornecidas: 

a)  Mudanças de TR por Bloco (TRBloco): mudanças do TR médio 

dos blocos no decorrer dos seis blocos. Valores altos indicam um 

TR que vai se tornando lento à medida que os blocos são 

apresentados, enquanto que valores baixos indicam que o TR é 

mais rápido à medida que o teste progride. 

b)  EP das mudanças de TR por bloco [TR(EP)Bloco]: mudanças na 

consistência das respostas ao longo dos blocos. 

5.  Resultados por intervalo interestímulo (IIE): possibilitam a avaliação da 

capacidade dos sujeitos de se ajustarem a IIE diferentes. Há duas 

medidas: 

a)  Mudanças de TR por intervalo interestímulo (TRIIE): mudanças no 

TR médio nos sub-blocos com diferentes IIE. Valores altos indicam 

um TR mais lento à medida que o IIE aumenta, enquanto que 

valores baixos indicam um TR mais rápido. 

b)  EP das mudanças de TR por IIE [TR(EP)IIE]: mudanças no EP 

médio nos sub-blocos com diferentes IIE. Valores altos indicam 

menos consistência no TR durante IIE mais longos, e valores 

baixos indicam mais consistência durante IIE mais longos. 

A avaliação do QI e da atenção foram realizadas pela neuropsicóloga 

Dra. Cristiana Rocca e sua equipe.  

Os pacientes em uso de medicação estimulante para o TDAH 

realizaram a avaliação com um intervalo de pelo menos 24 horas sem 

medicação. 
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4.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa estatístico 

SPSS, versão 14 (SPSS, Inc., Chicago, IL). Verificou-se a suposição de 

normalidade em todos os testes. 

Para variáveis quantitativas (como idade, QI, SNAP, entre outras) foi 

realizada uma análise de variância, ANOVA, com análise post-hoc 

utilizando-se o teste de Tukey.  

Para as variáveis qualitativas (como gênero, nível socioeconômico, 

tipo de bipolar, entre outras), foram construídas tabelas de contingência, e 

realizado o teste exato de Fisher.  

A definição do melhor agrupamento desses indivíduos (THB, TDAH, 

THB+TDAH, controles) baseado nos resultados obtidos pelas 12 variáveis 

do CPT II foi realizada através da análise de agrupamento k-médias 

(Johnson; Wichern, 2002). Essa análise reconhece padrões dentro da 

amostra permitindo a realocação dos sujeitos a partir das médias obtidas 

nas doze variáveis do CPT II simultaneamente. Em um primeiro momento 

define-se em quantos grupos esses indivíduos devem ser realocados. Neste 

estudo subdividimos os indivíduos de dois a dez grupos. A seguir, verificou-

se com o método da silhueta qual dos agrupamentos permitiu grupos mais 

coesos (Rousseeuw, 1987), visto que métodos de agrupamento não fazem a 

seleção do melhor número de padrões a serem reconhecidos. 

Foi construído um classificador através da análise discriminante linear 

para avaliar a consistência dos novos grupos e utilizado o método de 

validação cruzada (leave-one-out method) para analisar a possível 
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generalização dos achados. A análise discriminante linear constrói uma 

função linear utilizando as doze variáveis do CPT II. A qualidade deste 

classificador foi medida pela acurácia - proporção de predições corretas - 

dentro da amostra e na validação cruzada (leave-one-out method). Essa 

metodologia ainda identifica as variáveis mais discriminatórias dentre as 

variáveis utilizadas na função (Johnson; Wichern, 2002).  

Os melhores preditores usados pelo classificador dentro das variáveis 

do CPT II foram identificados pela correlação entre eles e a(s) função(ões) 

de discriminação. 

O nível de significância alfa para todos os testes foi estabelecido em 

5%. 

 

4.5  ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq, parecer n° 64719) do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Os 

projetos realizados em Porto Alegre obtiveram a aprovação pela Comissão 

de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

Foram apresentadas aos participantes informações detalhadas e por 

escrito sobre a natureza, métodos e objetivos do estudo. Foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento informado. Todas as informações 

foram tratadas de forma confidencial, protegendo a identidade dos sujeitos. 

Todos os participantes que apresentaram diagnóstico de qualquer transtorno 
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mental, se ainda não tratados, foram encaminhados para tratamento 

adequado.  
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Foram avaliados 84 sujeitos: 10 sujeitos com THB, 23 sujeitos com 

diagnóstico de TDAH, 33 sujeitos com diagnósticos de THB+TDAH e 18 

controles, sendo 46 indivíduos provenientes do Serviço de Psiquiatria Infantil 

(SEPIA) do Instituto de Psiquiatria, HC-FMUSP; e 38 do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre as amostras 

provenientes de São Paulo e Porto Alegre em nenhuma das variáveis sócio-

demográficas como idade, QI, gênero; ou das variáveis clínicas como tipo de 

bipolar, tipo de TDAH, CGAS, presença de psicose, SNAP, nem no 

desempenho do CPT II. 
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5.1  CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA 

As características sócio-demográficas da amostra estão descritas na 

Tabela 3. Não houve diferença estatisticamente significante entre a idade, o 

QI, e o nível socioeconômico entre os grupos de sujeitos. Houve diferença 

significativa entre o gênero (p=0,002), com predominância do sexo 

masculino nos grupos com TDAH.  

 

Tabela 3 -  Dados sócio-demográficos e análise estatística em crianças e 
adolescentes com THB, TDAH, THB+TDAH e controles 

 

 
Controle 

n=18 
THB 
n=10 

TDAH 
n=23 

THB+TDAH 
n=33 

Valor p

Idade: média (desvio padrão)
13,6 

(±1,7) 
15,0 

(±1,6) 
14,0  

(±1,7) 

13,7 

(±1,4) 
0,077 * 

Gênero: % masculino 38,9 50 91,3 63,6 0,002**

QI: média (desvio padrão) 
91,2 

(±16,0) 
89,2 

(±10,8)
91,0 

(±13,5) 
95,6 

(±14,5) 
0,466* 

Nível Socioeconômico         0,462**

A - 89 ou mais (%) 5,6 0 4,5 3,1   

B - 59 a 88 (%) 16,7 55,6 40,9 43,8   

C - 35 a 58 (%) 77,8 44,4 50 46,9   

D - 20 a 34 (%) 0 0 4,5 6,3   

Legenda: *ANOVA; ** Teste exato de Fisher; THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; QI: Quoeficiente de Inteligência. 
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5.2  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA AMOSTRA 

As características clínicas da amostra estão descritas na Tabela 4.  

Houve uma diferença significativa em relação à idade de início da 

doença quando comparadas as amostras com TDAH e THB+TDAH com o 

grupo de indivíduos com THB (p=0,0000001). A comparação entre as 

características clínicas mostrou uma gravidade maior do funcionamento 

global (CGAS) do grupo comórbido em relação aos indivíduos com TDAH e 

THB: p=0,001 e p= 0,024 respectivamente. Em relação ao SNAP, dimensão 

atenção, os indivíduos com o diagnóstico de THB+TDAH e TDAH tiveram 

médias significativamente mais altas do que o grupo com THB (THB vs 

THB+TDAH, p< 0,00021 e THB vs TDAH, p= 0,006). Entretanto, não houve 

diferença entre os grupos TDAH vs THB+TDAH na dimensão de atenção. 

Na dimensão hiperatividade/impulsividade não houve diferença estatística 

entre os grupos. Na dimensão oposição houve diferença estatística somente 

entre os grupos com TDAH com médias mais altas para o grupo comórbido 

(p=0,023). Não houve diferença significativa entre o estado de humor de 

pacientes com THB e pacientes com THB+TDAH. O grupo comórbido 

apresentou uma pontuação significativamente mais alta na CDRS do que o 

grupo TDAH, p= 0,00013, e do que os grupos THB (p=0,014) e TDAH 

(p=0,000000002) na YMRS. Houve diferença estatística em relação aos 

antecedentes familiares positivos para THB quando se comparou os três 

grupos, p=0,00008. Não houve diferença estatística entre os grupos com 

THB e THB+TDAH em relação aos antecedentes familiares positivos para 

THB. 
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Tabela 4 -  Dados clínicos e análise estatística em crianças e adolescentes 
com THB, TDAH e THB+TDAH 

 

  
THB 
n=10 

TDAH 
n=23 

THB+TDAH 
n=33 

Valor p 

Idade de início doença (THB ou 
TDAH) 

11,1 
(3,4) 

4,9 
(1,9) 

4,5  
(2,7) 

<0,0000001^*

Tipo THB (%)       0,118#** 

Tipo I 55,6 0 81,8  

SOE 44,4 0 18,2   

Tipo TDAH (%)       0,648 +** 

Desatento 0 30,4 25   

Hiperativo 0 8,7 3,1  

Combinado 0 60,9 71,9   

CGAS média (desvio padrão) 
54,0 

(11,1) 
54,0 
(7,1) 

43,9  
(11,2) 

0,001* 

Presença psicose (%) 50,0 0 32,3 0,453# ** 

SNAP média (desvio padrão)        

Atenção 
1,3 

(0,8) 
2,1 

(0,7) 
2,3  

(0,5) 
<0,006^* 

Hiperatividade/Impulsividade 
1,1 

(0,7) 
1,4 

(0,9) 
1,8 

(0,8) 
0,056* 

Oposição 
1,4 

(0,7) 
1,2 

(0,7) 
1,8  

(0,8) 
0,023+* 

Estado do Humor (%)        0,562#** 

Eutimia 22,2 100 16,7   

Depressão 11,1 0 3,3  

Hipomania 0 0 6,7   

Mania 33,3 0 23,3  

Misto 33,3 0 50   

CDRS 
37,2 

(16,4) 
22,4 
(7,3) 

40,9  
(19,7) 

0,00013+* 

YMRS 
10,6 
(7,7) 

1,6 
(1,8) 

23,0  
(15,4) 

0,014+#* 

AF positivos para THB 28,6 4,3 60,0 0,00008** 

Legenda: *ANOVA; ** Teste exato de Fisher; ^ THB vs TDAH e THB vs THB+TDAH; # THB 
vs THB+TDAH; + TDAH vs THB+TDAH; THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno 
de déficit de atenção e hiperatividade; SOE: sem outra especificação; CGAS: Escala de 
Funcionamento Global; SNAP: Swanson, Nolan and Pelham Scale; CDRS: Children’s 
Depression Rating Scale; YMRS: Escala de Young para Mania; AF: Antecedentes 
Familiares. 
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5.3  AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO 

5.3.1  Reconhecimento de padrões 

A primeira análise realizada teve por objetivo reconhecer os padrões 

de agrupamento dos sujeitos em relação aos resultados obtidos pelo CPTII 

nas doze variáveis simultaneamente. A análise realizada divide a amostra 

partindo dos resultados obtidos no teste CPT II independentemente dos 

grupos de origem. A definição do melhor número de grupos foi realizada 

através do teste da silhueta (Rousseeuw, 1987).  

Para melhor compreensão da metodologia de reconhecimento de 

padrões, ilustramos no Gráfico 4 o resultado obtido nas doze variáveis do 

CPT II em quatro sujeitos do nosso estudo. O reconhecimento de padrões 

não divide simplesmente quem teve escores mais ou menos altos em cada 

medida. Isto é, os novos grupos têm que estar os mais homogêneos 

possíveis nas doze variáveis simultaneamente para definição dos novos 

grupos. 

 



 

 

Gráfico 4 -  Resultado obtido nas doze variáveis do CPT II em quatro indivíduos do nosso estudo: THB, TDAH, THB+TDAH 
e controle 

 

Legenda: A linha vermelha colocada no escore T de 50 representa a média do grupo normativo; THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno 
de déficit de atenção e hiperatividade; TR: Tempo de reação; TR(EP): Erro padrão do tempo de reação; TRBloco: Mudanças de tempo de reação por 
Bloco; TR(EP)Bloco: Erro padrão das mudanças de tempo de reação por bloco; TRIIE: Mudanças de tempo de reação por intervalo interestímulo; 
TR(EP)IIE: Erro padrão das mudanças de tempo de reação por intervalo interestímulo. 

R
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O resultado obtido foi que a melhor divisão dos sujeitos se dá em dois 

novos subgrupos, denominados A e B, sendo o grupo A com 35 sujeitos e o 

grupo B com 49 sujeitos.  

A Tabela 5 mostra como ficou essa divisão em relação aos grupos de 

origem. Na Tabela 5 observamos que os sujeitos com TDAH e THB+TDAH 

se reagruparam praticamente 50% em cada grupo, e houve uma tendência 

de agrupamento entre os indivíduos com THB e controles no grupo B 70% e 

83,3%, respectivamente. 

 

Tabela 5 -  Relação entre os novos agrupamentos A e B e os grupos de 
origem: THB, TDAH, THB+TDAH e controles 

 

  A B 

n 3 15 
Controle  

% 16,7 83,3 

n 3 7 
THB  

% 30,0 70,0 

n 12 11 
TDAH  

% 52,2 47,8 

n 17 16 
THB+TDAH  

% 51,5 48,5 

n 35 49 
Total  

% 41,7 58,3 

Legenda: THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
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5.3.2  Características sócio-demográficas e clínicas dos novos 
agrupamentos A e B 

Não houve diferença estatística entre os novos agrupamentos A e B 

em relação às variáveis sócio-demográficas: idade, gênero, QI, nível 

socioeconômico, descritos na Tabela 6. Entre as variáveis clínicas (Tabela 

7), não houve diferença estatística entre idade de início da doença, tipo de 

THB ou de TDAH, presença de psicose, estado do humor, CDRS, YMRS e 

antecedentes familiares positivos para THB entre os dois grupos A e B. 

Entretanto, o grupo A apresentou médias significativamente mais baixas no 

CGAS (p=0,015), e nas três dimensões do SNAP, desatenção (p=0,00002), 

hiperatividade/impulsividade (p=0,0002) e oposição (p=0,013) quando 

comparado às médias do grupo B. 

 

Tabela 6 -  Características sócio-demográficas e análise estatística dos 
novos agrupamentos A e B  

 

  
A 

n=35 
B 

n=49 
Valor p 

Idade: média (desvio padrão) 13,7 (1,4) 14,0 (1,6) 0,29* 

Gênero: % masculino 74,3% 57,1% 0,17** 

QI: média (desvio padrão) 91,3 (14,5) 93,6 (14,0) 0,48* 

Nível Socioeconômico     0,966** 

A - 89 ou mais (%) 2,9% 4,3%   

B - 59 a 88 (%) 41,2% 36,2%   

C - 35 a 58 (%) 52,9% 55,3%   

D - 20 a 34 (%) 2,9% 4,3%    

Legenda: * Teste T; ** Teste exato de Fisher, QI: Quoeficiente de Inteligência. 
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Tabela 7 -  Características clínicas e análise estatística dos novos 
agrupamentos A e B  

 

  
A   

n=35 
B  

n=49 
Valor p 

Idade de início doença (THB ou TDAH) 5,0 (3,2) 6,2 (3,6) 0,147* 
Tipo THB (%)     1,000** 

Tipo I 75,0 77,3   

SOE 25,0 22,7   

Tipo TDAH (%)     0,458** 

Desatento 21,4 33,3   

Hiperativo 3,6 7,4   

Combinado 75,0 59,3   

CGAS média (desvio padrão) 48,74 (14,81) 58,58 (17,61) 0,015* 
Presença psicose (%) 17,6 19,1 1,000** 
SNAP média (desvio padrão)       

Atenção 2,22 (0,62) 1,41 (0,96) 0,00002* 
Hiperatividade/Impulsividade 1,79 (0,83) 1,01 (0,91) 0,00018* 

Oposição 1,59 (0,81) 1,10 (0,91) 0,013* 
Estado do Humor (%)     0,936** 

Eutimia 48,4 55,0   

Depressão 3,2 5,0   

Hipomania 3,2 5,0   

Mania 16,1 12,5   

Misto 29,0 22,5   

CDRS 32,32 (15,18) 30,83 (19,15) 0,722* 

YMRS 13,23 (15,12) 10,33 (12,20) 0,409* 

AF positivos para THB 25% 24,4% 1,000** 

Legenda: *Teste T; ** Teste exato de Fisher; THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; SOE: sem outra especificação; CGAS: 
Escala de Funcionamento Global; SNAP: Swanson, Nolan and Pelham Scale; CDRS: 
Children’s Depression Rating Scale; YMRS: Escala de Young para Mania; AF: Antecedentes 
Familiares. 
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5.3.3 Resultados do CPT II 

Não houve diferença estatística em nenhuma das variáveis do CPT II 

entre os grupos de origem (THB, TDAH, THB+TDAH, Controles).  

Quando comparamos o desempenho dos novos agrupamentos A e B, 

encontramos, após correção para múltiplas comparações, uma diferença 

significativa em 8 das 12 variáveis do CPT II: omissão (p=0,0003), comissão 

(p=0,00000002), TR(EP) (p=1,7x10-20), variabilidade do EP (p=4,3x10-22), 

detectabilidade (p=0,000008), perseveração (p=0,0000001), TRIIE 

(p=4,7x10-10) e TR(EP)IIE (p= 1,5x10-13). As variáveis tempo de reação e 

estilo de resposta não foram significativas, p= 0,68 e p= 0,107 

respectivamente. E as variáveis por bloco não permaneceram significativas 

após a correção para múltiplas comparações, TRBloco p= 0,006, 

TR(EP)Bloco p= 0,006. 

As médias das variáveis do CPTII estão descritas na Tabela 8 e 

ilustradas no Gráfico 5 em relação aos grupos de origem, e na Tabela 9 e no 

Gráfico 6 em relação aos novos agrupamentos A e B. 

Não houve associação entre as variáveis do CPT II e presença de 

psicose, estado do humor ou gênero avaliada através do teste T. E não 

houve associação entre as variáveis do CPT II e CGAS ou SNAP avaliada 

através da correlação de Pearson. 
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Tabela 8 -  Média e desvio padrão das 12 variáveis do CPT II nos grupos 
de origem: controles, THB, TDAH e THB+TDAH 

 

 
Controle  

n=18 
THB  
n=10 

TDAH 
n=23 

THB+TDAH 
n=33 

Omissão 53,06 (15,00) 56,63 (30,89) 56,9 (12,60) 59,39 (21,42) 

Comissão 49,25 (9,67) 53,63 (16,68) 55,58 (6,57) 52,82 (7,77) 

TR 49,90 (9,12) 49,30 (16,47) 48,51 (10,08) 52,66 (10,66) 

TR(EP) 50,5 (8,22) 52,64 (15,31) 56,11 (11,19) 56,72 (12,48) 

Variabilidade 51,24 (9,40) 51,46 (15,96) 56,46 (11,78) 56,16 (12,26) 

Detectabilidade 51,72 (8,74) 54,86 (16,42) 57,03 (6,59) 53,45 (8,33) 

Estilo de resposta 54,47 (15,92) 53,03 (17,99) 53,22 (6,33) 51,90 (8,89) 

Perseveração 47,25 (4,66) 53,15 (16,37) 56,11 (12,27) 53,58 (11,07) 

TRBloco 48,48 (9,43) 49,89 (12,04) 52,84 (10,26) 51,49 (11,73) 

TR(EP)Bloco 48,94 (11,94) 47,43 (15,66) 52,39 (10,15) 51,18 (12,06) 

TRIIE 46,61 (10,03) 51,89 (15,84) 53,81 (9,65) 53,51 (11,40) 

TR(EP)IIE 50,92 (12,26) 52,8 (14,94) 53,81 (8,66) 54,14 (12,14) 

Legenda: THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade; TR: Tempo de reação; TR(EP): Erro padrão do tempo de reação; TRBloco: 
Mudanças de tempo de reação por Bloco; TR(EP)Bloco: Erro padrão das mudanças de 
tempo de reação por bloco; TRIIE: Mudanças de tempo de reação por intervalo 
interestímulo; TR(EP)IIE: Erro padrão das mudanças de tempo de reação por intervalo 
interestímulo. 
 

 

 

 



 

 

Gráfico 5 -  Médias das variáveis dos CPT II nos grupos de origem: controles, THB, TDAH e THB+TDAH  
 

Legenda: A linha vermelha colocada no escore T de 50 representa a média do grupo normativo 
THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; TR: Tempo de reação; TR(EP): Erro padrão do tempo de 
reação; TRBloco: Mudanças de tempo de reação por Bloco; TR(EP)Bloco: Erro padrão das mudanças de tempo de reação por bloco; TRIIE: Mudanças 
de tempo de reação por intervalo interestímulo; TR(EP)IIE: Erro padrão das mudanças de tempo de reação por intervalo interestímulo.  
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Tabela 9 -  Média e desvio padrão das 12 variáveis do CPT II dos novos 
agrupamentos A e B 

 

 
A  

(n=35) 
B  

(n=49) 

Omissão 67,38 (25,36) 49.63 (7,57) 

Comissão 59,22 (6,39) 48.40 (8,67) 

TR 53,20 (11,85) 48.63 (10,00) 

TR(EP) 65,93 (7,53) 46.73 (6,60) 

Variabilidade 66,37 (6,41) 46.25 (7,16) 

Detectabilidade 59,32 (6,92) 50.59 (9,16) 

Estilo de resposta 55,16 (8,25) 51.37 (12,99) 

Perseveração 61,67 (13,25) 46.58 (2,12) 

TRBloco 55,32 (13,85) 47.95 (6,64) 

TR(EP)Bloco 55,33 (15,72) 47.19 (6,52) 

TRIIE 61,00 (10,72) 45.43 (6,43) 

TR(EP)IIE 63,43 (9,31) 45.90 (6,20) 

Legenda: TR: Tempo de reação; TR(EP): Erro padrão do tempo de reação; TRBloco: 
Mudanças de tempo de reação por Bloco; TR(EP)Bloco: Erro padrão das mudanças de 
tempo de reação por bloco; TRIIE: Mudanças de tempo de reação por intervalo 
interestímulo; TR(EP)IIE: Erro padrão das mudanças de tempo de reação por intervalo 
interestímulo. 

 

 

 



 

 

Gráfico 6 -  Médias das variáveis dos CPT II nos novos agrupamentos A e B 
 

 
Legenda: A linha vermelha colocada no escore T de 50 representa a média do grupo normativo. Os asteriscos denotam diferença significativa entre os 
grupos. TR: Tempo de reação; TR(EP): Erro padrão do tempo de reação; TRBloco: Mudanças de tempo de reação por Bloco; TR(EP)Bloco: Erro 
padrão das mudanças de tempo de reação por bloco; TRIIE: Mudanças de tempo de reação por intervalo interestímulo; TR(EP)IIE: Erro padrão das 
mudanças de tempo de reação por intervalo interestímulo.  
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5.3.4  Análise discriminante linear 

Após encontrar a melhor distribuição destes indivíduos em função dos 

resultados obtidos no teste CPT II (reconhecimento de padrões), utilizamos a 

análise discriminante linear para averiguar a possibilidade de construir um 

classificador que permitisse predizer em que grupo um novo indivíduo se 

encontraria, além de averiguar a possível generalização dos nossos dados 

através da validação cruzada. 

Em um primeiro momento averiguamos a acurácia do classificador em 

relação a essa nova divisão em dois grupos e em seguida em relação aos 

grupos  de origem. 

Nas Tabelas 10 e 11 é possível avaliar o número de indivíduos 

classificados corretamente nesses novos agrupamentos A e B através da 

análise discriminante linear: 97,1% dos indivíduos do subgrupo A e 100% 

dos indivíduos do subgrupo B foram classificados corretamente na amostra; 

e 94,3% e 95,9% respectivamente na validação cruzada. A acurácia do 

classificador foi de 98,8% em relação a nossa amostra e 95,2% em relação à 

validação cruzada. Optou-se por chamar de grupos A’ e B’ na validação 

cruzada, pois são grupos diferentes dos grupos de origem A e B. A’ e B’ são 

analisados utilizando a metodologia leave-one-out, o que significa que um 

indivíduo é retirado de cada vez e todas as análises são refeitas para 

obtermos o valor correto da validação cruzada e assim a generalização dos 

nossos dados. 
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Tabela 10 -  Número de indivíduos classificados em cada subgrupo A e B a 
partir da análise discriminante linear em relação à amostra 
desse estudo 

 

 Número (%) de indivíduos classificados em cada grupo 

    A B 

A 34 (97,1%) 1 (2,9%) 
Amostra  

B 0 49 (100%) 

 

 
Tabela 11 -  Número de indivíduos classificados em cada subgrupo A’ e B’ a 

partir da análise discriminante linear em relação à validação 
cruzada 

 

   Número (%) de indivíduos classificados em cada grupo 

    A' B' 

A' 33(94,3%) 2 (5,7%) Validação 
cruzada  

B' 2 (4,1%) 47 (95,9%) 

 

As variáveis do CPT II usadas na função discriminante desses novos 

agrupamentos, ordenadas por grau de importância, foram: variabilidade do 

erro padrão (0,776), erro padrão de TR (0,726), erro padrão de TR por 

intervalo interestímulo (0,607), TR por intervalo interestímulo (0,486), 

perseverações (0,460), comissão (0,366), detectabilidade (0,278), omissão 

(0,271), erro padrão de TR por bloco (0,191), TR por bloco (0,190), TR 

(0,112) e estilo da resposta (0,089). Os valores são a correlação de cada 

variável com a função de discriminante. 
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A construção de um classificador baseado nas 12 variáveis do CPT II 

partindo dos grupos de origem obteve uma acurácia mais baixa: 40,5% na 

nossa amostra e 23,8% na validação cruzada. 

Na Tabela 12 é possível avaliar a distribuição dos indivíduos pelo 

classificador quando partimos dos grupos de origem, e na Tabela 13 em 

relação à validação cruzada.  

 

Tabela 12 -  Número de indivíduos classificados nos diferentes grupos de 
origem a partir da análise discriminante linear em relação à 
amostra desse estudo 

 

Legenda: THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
 

Tabela 13 -  Número de indivíduos classificados nos diferentes grupos de 
origem a partir da análise discriminante linear em relação à 
validação cruzada 

 

Legenda: THB: transtorno do humor bipolar; TDAH: transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 
 
 

  Número (%) de indivíduos classificados em cada grupo 

    Controle THB TDAH THB+TDAH 

Controle 11 (61,1%) 3 (16,7%) 1 (5,6%) 3 (16,7%) 

THB 1 (10,0%) 3 (30,0%) 3 (30,0%) 3 (30,0%) 

TDAH 4 (17,4%) 3 (13,0%) 9 (39,1%) 7 (30,4%) 
Amostra 

THB+TDAH 8 (24,2%) 6 (18,2%) 8 (24,2%) 11 (33,3%) 

  Número (%) de indivíduos classificados em cada grupo 

    Controle’ THB’ TDAH’ THB+TDAH’ 

Controle’ 5 (27,8%) 7 (38,9%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 

THB’ 3 (30,0%) 2 (20,0%) 3 (30,0%) 2 (20,0%) 

TDAH’ 5 (21,7%) 5 (21,7%) 4 (17,4%) 9 (39,1%) 

Validação 
cruzada  

THB+TDAH’ 10 (30,3%) 5 (15,2%) 9 (27,3%) 9 (27,3%) 
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Os indivíduos do nosso estudo, independentemente do diagnóstico 

categórico de origem, foram reagrupados em dois novos grupos baseados 

no desempenho das doze variáveis do CPT II. Ressalta-se que os quatro 

grupos de origem estão presentes nesses novos agrupamentos. Pacientes 

com TDAH e THB+TDAH se agruparam aproximadamente 50% em cada 

grupo e controles sadios e sujeitos com THB se aglomeraram no conjunto B, 

83,3% e 70% respectivamente. Ou seja, controles e pacientes com THB 

tiveram um desempenho mais homogêneo no CPT II e indivíduos com 

TDAH, independentemente da presença da comorbidade com THB, 

apresentaram resultados mais heterogêneos.  

Na comparação convencional partindo dos grupos definidos a partir 

dos critérios do DSM-IV, não foi encontrada nenhuma diferença estatística 

entre os quatro grupos de origem nas doze variáveis do CPT II; entretanto 

ao compararmos os dois grupos A e B, oito das doze variáveis apresentaram 

uma diferença estatística significativa. Esses resultados evidenciam a 

heterogeneidade encontrada nas respostas do CPT II pelos diferentes 

grupos diagnósticos. Essa heterogeneidade poderia explicar em parte a 

controvérsia encontrada na literatura quando se compara o desempenho 

neuropsicológico desses indivíduos com THB, TDAH, THB+TDAH e 

controles (Rucklidge, 2006; Mattis et al., 2011; Udal et al., 2013). O 

desempenho no CPT II de todos os sujeitos quando divididos nos quatro 

grupos de origem, THB, TDAH, THB+TDAH e controles, apresentou uma 

média próxima ao escore T 50, isto é, uma média igual ao desempenho 

médio da amostra normativa, não sendo possível identificar um prejuízo 
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atencional medido apenas pelos resultados deste teste, Gráfico 5. Quando 

subdividimos a amostra nos dois novos grupos, o grupo A apresentou 

médias com mais de um desvio-padrão acima da média normativa, e o grupo 

B permaneceu na média normativa, Gráfico 6. Esses resultados são 

concordantes com a literatura em TDAH que mostra uma heterogeneidade 

dos indivíduos com esse diagnóstico no desempenho de testes 

neuropsicológicos (Nigg et al., 2005; Willcutt et al., 2005). Uma análise com 

887 crianças, divididas em controles (n=600) e TDAH (n=287), comparou o 

desempenho entre esses dois grupos para determinar a porcentagem de 

indivíduos com TDAH que apresentava um desempenho considerado como 

alterado nos testes. A análise específica dos resultados obtidos nos testes 

pelos indivíduos acometidos identificou que no máximo 50% dos indivíduos 

com TDAH apresentaram um prejuízo real medido pelos testes (Nigg et al., 

2005). Os tamanhos de efeito encontrados em meta-análises nessa 

população também são de baixo a moderado e há uma sobreposição entre o 

desempenho de indivíduos com TDAH e controles entre 30 e 50% (Nigg et 

al., 2005). A variabilidade fenotípica encontrada dentro de uma mesma 

categoria diagnóstica em relação ao desempenho nos testes 

neuropsicológicos é reforçada por estudos familiares em TDAH. Um estudo 

com pacientes com TDAH divididos pela presença ou ausência de 

alterações neuropsicológicas identificou que familiares de indivíduos com 

TDAH e alterações neuropsicológicas apresentaram eles mesmos mais 

alterações neuropsicológicas quando comparados aos familiares dos 

pacientes com TDAH, porém sem essas alterações (Nigg et al., 2004). 
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Esses autores argumentam que, apesar dos modelos teóricos serem criados 

para abarcar todos os indivíduos de uma mesma categoria diagnóstica, os 

resultados descritos anteriormente sugerem que a fisiopatologia do TDAH 

ainda não pode ser explicada por um único modelo teórico vigente.  

O agrupamento de sujeitos acometidos com sujeitos saudáveis no 

grupo B não significa que os pacientes não apresentem dificuldades 

atencionais no cotidiano, pois dificilmente esses problemas podem ser 

apreendidos unicamente por meio da avaliação com testes 

neuropsicológicos (Brown, 2006), ou seja, como descrito anteriormente, o 

desempenho dos indivíduos acometidos nos testes neuropsicológicos nem 

sempre atinge o limiar de significância em relação à presença de um real 

prejuízo. O ideal seria medir a habilidade dos indivíduos de realizar tarefas 

complexas relacionadas a atividades diárias e não se limitar a análises de 

testes neuropsicológicos em laboratórios. A defesa deste ponto de vista 

pode ser exemplificada por Brown (2006). Este autor postula que alterações 

da função executiva constituam a essência do TDAH, independentemente 

dos achados negativos em testes neuropsicológicos encontrados na 

literatura. A função executiva reflete o manejo simultâneo de uma variedade 

de processos funcionais que dificilmente poderiam ser medidos por meio de 

testes laboratoriais únicos. Brown cita a explicação de Burgess (1997) que 

refere que a função executiva coordena múltiplos componentes cognitivos, 

ou seja, tarefas que meçam partes dessa composição de forma isolada nem 

sempre identificarão alterações. O nosso estudo não teve o intuito de 

identificar testes neuropsicológicos para diagnosticar pacientes, e sim, teve 
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por objetivo avaliar um dos possíveis componentes alterados, a atenção, 

com o intuito de criar grupos mais homogêneos que possam contribuir na 

compreensão da fisiopatologia específica daquela característica, e ainda de 

colaborar na identificação de subgrupos dentro de um mesmo diagnóstico 

com dificuldades específicas e que se beneficiem de uma abordagem 

customizada como será exemplificado mais adiante nesta discussão.  

A decisão de usar todas as variáveis disponíveis no CPT II advém da 

complexidade do construto da atenção. O uso de todas as medidas poderia 

identificar subfunções particulares maximizando a especificidade diagnóstica 

do teste (Egeland; Kovalik-Gran, 2010b). Por exemplo, diferentes 

mecanismos em relação aos prejuízos na atenção poderiam ser 

evidenciados por meio de padrões diferentes no desempenho do CPT II, 

visto que cada variável está mais associada a uma ou outra função, como a 

variável comissão com a função controle inibitório ou perseveração e 

impulsividade. Entretanto ainda não há na literatura um consenso sobre a 

função exata de cada variável, nem se há uma melhor forma de agrupar 

essas medidas. Egeland e Kovalik-Gran (2010b) realizaram uma análise 

fatorial das variáveis do CPT II em uma amostra heterogênea de 376 

indivíduos com diversas patologias (TDAH, esquizofrenia, transtornos do 

humor, transtornos do aprendizado, entre outras) e sugeriram uma análise 

reagrupando as variáveis em cinco fatores: o primeiro é atenção focada 

composta pelas medidas de variabilidade, erro padrão do tempo de reação, 

perseverações e omissão; o segundo fator, denominado hiperatividade e 

impulsividade com medidas combinando comissão, tempo de reação e estilo 
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de resposta; o terceiro, atenção sustentada associada às duas medidas 

relacionadas às mudanças por bloco e a uma medida criada pelos autores 

referente à mudança em omissão em função do tempo; o quarto fator, 

chamado vigilância, é composto pelas duas variáveis associadas a 

mudanças do intervalo interestímulo e um quinto fator denominado mudança 

no controle e relacionado às medidas mudança de tempo de reação por 

bloco e mais uma medida criada por eles que é a mudança em comissão em 

função do tempo. Essa análise fatorial foi replicada em um estudo posterior 

do mesmo grupo (Egeland; Kovalik-Gran, 2010a) e em uma amostra 

brasileira de adolescentes com TDAH comparados a controles, na qual 

houve concordância em três dos cinco fatores (Rivero, 2010). 

O grupo A apresentou um prejuízo maior da atenção refletido através 

de médias mais altas em todas as variáveis do CPT II, do SNAP-IV, assim 

como um prejuízo funcional maior observado por médias mais baixas no 

CGAS. A piora funcional associada a escores piores em testes 

neuropsicológicos também foi identificada em um estudo que comparou 

sujeitos com TDAH sem alteração nos testes cognitivos com sujeitos que 

apresentavam um desempenho com um desvio padrão de 1,5 abaixo do 

grupo controle, e evidenciou que esse subgrupo de indivíduos com TDAH 

apresentava um maior risco de prejuízo funcional na vida escolar 

(Biederman et al., 2004b). 

Em suma, o grupo A apresentou prejuízos significativamente maiores: 

na atenção (omissão), no controle inibitório (comissão), na inconsistência de 

resposta (TR(EP)), variabilidade apresentada pelos indivíduos ao seu próprio 
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erro padrão geral (variabilidade), na capacidade do indivíduo de identificar o 

alvo (detectabilidade), na impulsividade (perseveração) e na vigilância – 

capacidade do indivíduo de manter-se alerta - (TRIIE e TR(EP)IIE). Não 

houve diferença estatística na variável tempo de reação, ou seja, média de 

tempo de resposta para todas as respostas-alvo para os seis blocos e na 

variável estilo de resposta que indica o critério de resposta adotado pelo 

indivíduo; o estilo adotado por ambos os grupos foi o de assumir menos 

riscos na tomada de decisão de qual estímulo responder durante o teste. As 

variáveis que medem o desempenho dos indivíduos por blocos não 

permaneceram significativas após a correção por múltiplas comparações. 

Elas refletem que não houve diferença entre os dois grupos em relação à 

consistência de resposta conforme a progressão da aplicação do teste, uma 

medida considerada de atenção sustentada. Por apresentar um paradigma 

diferente dos CPTs tradicionais o CPT II proporciona vantagens únicas na 

identificação de padrões de funcionamento em relação à atenção. Nas 

versões anteriores, o indivíduo tinha que apertar o botão quando a letra “X” 

aparecia, e inibir a resposta com qualquer outra letra. O alvo não era 

frequente e os intervalos não variavam. Indivíduos com boa atenção 

sustentada apresentavam um desempenho praticamente perfeito; por conta 

dos raros alvos havia pouca chance de omissão (Conners et al., 2003; 

Strauss et al., 2006). 

Na literatura é possível encontrar apenas quatro estudos que 

compararam a atenção em pacientes com THB e TDAH concomitantemente. 

Nossos resultados são concordantes com os dois estudos que compararam 
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os mesmos quatro grupos deste estudo. Rucklidge (2006) utilizando uma 

amostra de adolescentes encontrou que o desempenho de indivíduos com 

THB foi similar ao de controles, e pacientes com TDAH e THB+TDAH 

apresentaram um pior desempenho. Udal et al. (2013) descrevem nos seus 

resultados apenas uma variável do CPT II, comissão, e eles não 

encontraram diferenças estatísticas entre os grupos diagnósticos, resultado 

concordante com Rucklidge e com o nosso estudo nesta variável. O terceiro 

estudo de Henin et al. (2007) comparou indivíduos com THB, THB+TDAH e 

controles aplicando um teste CPT auditivo e não encontrou diferença 

estatística entre os grupos. A comparação com o nosso estudo é limitada, 

pois o paradigma usado em relação ao teste neuropsicológico aplicado é 

diferente. O quarto estudo é de Mattis et al. (2011), que estudaram 

indivíduos medicados com THB, TDAH e THB+TDAH, sem um grupo 

controle. Eles encontraram resultados discordantes do nosso, visto que 

pacientes com TDAH apresentaram o melhor desempenho quando 

comparados com THB e THB+TDAH. A diferença estatística considerada no 

estudo, de p ≤ 0,01 entre os três grupos, foi encontrada em cinco variáveis 

do CPT II: omissão, TR(EP), variabilidade, TRIIE, TR(EP)IIE. O estudo de 

Mattis et al. (2011) sugere que o uso de estimulantes beneficiou pacientes 

no grupo com TDAH puro, mas a medicação para estabilizar pacientes com 

THB ou THB+TDAH, não. A interpretação dos achados deste estudo é 

limitada também pelo fato de os pacientes do grupo comórbido não 

receberem estimulantes. Neste ponto a comparação dos nossos resultados 

com os de Mattis et al. (2011) são limitados, pois a metodologia em relação 
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à medicação diferiu; no nosso estudo os pacientes com THB estavam 

medicados, no entanto o uso de estimulantes foi suspenso pelo menos 24 

horas antes da avaliação neuropsicológica nos indivíduos com TDAH ou 

THB+TDAH. Em pacientes com THB a medicação estabilizadora do humor 

não parece influenciar os resultados neuropsicológicos relacionados com a 

atenção. Pavuluri et al. (2006b) avaliaram 28 jovens com THB eutímicos e 

medicados (50% em uso de lítio associado a riperidona, e 50% em uso de 

divalproato e risperidona), 28 pacientes em mania ou estado misto sem 

medicação e 28 controles, e não encontraram diferença em nenhum dos 

domínios estudados - atenção, função executiva, memória de trabalho e 

memória verbal – quando compararam pacientes medicados e sem 

medicação (Pavuluri et al., 2006b). Henin et al. (2009) também compararam 

crianças e adolescentes com THB medicados e não medicados. O 

tratamento descrito foi 12,1% (n = 21) da amostra em uso de estabilizadores 

do humor (carbamazepina, lítio, divalproato, topiramato ou gabapentina); 

9,8% (n = 17) tratados com antipsicóticos de segunda geração (risperidona 

ou olanzapina); 6,4% (n = 11) em uso de antidepressivos (citalopram, 

paroxetina, venlafaxina, fluoxetina, bupropiona, sertralina ou escitalopram) e 

15,6% (n = 27) tratados com estimulantes (metilfenidato ou anfetamina). O 

desempenho nas provas de atenção não apresentou diferença estatística 

entre os grupos medicados e não medicados; no entanto, os resultados 

sugerem que o uso de estabilizadores do humor apresenta um impacto 

negativo na velocidade de processamento e memória de trabalho e o uso de 

antidepressivos favoreceu o desempenho na velocidade de processamento. 
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Estudos que realizaram análises secundárias para avaliar o impacto da 

comorbidade com TDAH nos achados neuropsicológicos de pacientes com 

THB também apresentam resultados conflitantes. Pavuluri et al. (2006b) 

encontraram um pior desempenho na atenção nas suas análises 

secundárias enquanto Biederman et al. (2011b) não encontraram.  

A comparação com os estudos da literatura é limitada, pois o 

paradigma usado neste estudo foi diferente. Os estudos partem da 

comparação de grupos formados a partir dos critérios do DSM-IV e nós não 

consideramos os diagnósticos de origem em um primeiro momento. No 

nosso estudo uma parte dos indivíduos com THB, TDAH, THB+TDAH e 

controles apresentou um desempenho pior ou melhor no CPT II dependendo 

se eles foram classificados nos grupos A ou B, respectivamente. Ou seja, se 

na nossa amostra comparássemos os indivíduos com THB do grupo A 

versus os indivíduos com TDAH, THB+TDAH ou controles do grupo B 

encontraríamos resultados significativos que sugeririam que os sujeitos com 

THB apresentam um pior desempenho. Se ao contrário, a nossa amostra 

fosse composta de indivíduos com TDAH do grupo A versus indivíduos com 

THB, THB+TDAH ou controles do grupo B, nossos resultados sugeririam 

que o grupo com TDAH apresentou um pior desempenho no CPT II.  

Os resultados controversos encontrados na literatura podem em parte 

ser explicados pela heterogeneidade de grupos definidos pelo DSM-IV, 

assim como por diferenças metodológicas entre os estudos como critérios de 

inclusão relacionados a idade, dado que efeitos robustos entre idade e 
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atenção foram relacionados em estudos epidemiológicos (Conners et al., 

2003; Miranda et al., 2008; Miranda et al., 2013). 

A metodologia do classificador possibilitou em um primeiro momento 

a confirmação que os novos grupos, reunidos pela metodologia de 

reconhecimento de padrões, apresentaram uma consistência interna, pois foi 

possível construir uma função capaz de classificar os indivíduos da nossa 

amostra com uma acurácia alta. Em um segundo momento, essa 

metodologia, através da alta acurácia encontrada na validação cruzada, 

refletiu a importante conclusão da generalização dos nossos resultados. A 

alta acurácia encontrada na validação cruzada dos novos agrupamentos A e 

B, 95,2%, em relação à encontrada nos diagnósticos clínicos de origem, 

23,8%, também enfatiza a heterogeneidade dos grupos definidos através 

das categorias diagnósticas em relação ao desempenho no CPT II. Nossos 

resultados são consistentes com Fair et al. (2012) que questionaram a 

potencial heterogeneidade encontrada entre pacientes classificados através 

das categorias diagnósticas e também a menos palpável heterogeneidade 

dos grupos controles. Eles avaliaram 285 crianças com TDAH e 213 

controles através de uma extensa bateria neuropsicológica, e utilizando as 

metodologias de graph theory e community detection approach encontraram 

que o grupo de pacientes com TDAH era mais bem dividido em seis novos 

subgrupos baseados no resultado dos testes e os controles, em quatro 

novos subgrupos (Fair et al., 2012). Nossos resultados são consistentes com 

este estudo que reforça a heterogeneidade encontrada dentro de um mesmo 
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grupo diagnóstico, assim como enfatiza a heterogeneidade no desempenho 

neuropsicológico que pode ocorrer dentro do grupo controle.  

As variáveis do CPT II usadas na função discriminante desses novos 

agrupamentos, ordenadas por grau de importância, foram: variabilidade do 

erro padrão (0,776), erro padrão de TR (0,726), erro padrão de TR por 

intervalo interestímulo (0,607), TR por intervalo interestímulo (0,486), 

perseverações (0,460), comissão (0,366), detectabilidade (0,278), omissão 

(0,271), erro padrão de TR por bloco (0,191), TR por bloco (0,190), TR 

(0,112) e estilo da resposta (0,089). Essas medidas são consistentes com os 

achados de Miranda et al. (2012). Esse grupo utilizou o CPT II para 

comparar pacientes com TDAH com uma amostra normativa brasileira e 

encontrou tamanhos de efeito grandes nas mesmas variáveis que foram 

importantes para a construção do classificador dos novos agrupamentos 

deste estudo.  

Interessante observar que as três medidas que mais influenciaram a 

diferenciação entre os novos agrupamentos foram as que medem variação 

no tempo de resposta. Em primeiro lugar a variabilidade apresentada pelos 

indivíduos ao seu próprio erro padrão geral (variabilidade), seguida da 

consistência do tempo de reação expresso como erro padrão para as 

respostas ao alvo (TR(EP)), seguida do erro padrão nos sub-blocos com 

diferentes intervalos interestímulo (TR(EP)IIE). A variabilidade do tempo de 

resposta é um dos prejuízos mais replicados no TDAH (Kuntsi et al., 2001; 

Kuntsi; Stevenson, 2001; Castellanos; Tannock, 2002; Doyle et al., 2005c; 

Doyle et al., 2005b; Klein et al., 2006; Barkley; Fisher, 2007; Epstein et al., 
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2011) e variabilidade de resposta aumentada também está associado com 

THB (Brotman et al., 2009; Singh et al., 2009; Mattis et al., 2011).  

Variabilidade do tempo de resposta dependendo do intervalo 

interestímulo é indicativo de um nível de preparação para responder 

diferente dependendo do estímulo (Mattis et al., 2011). Os indivíduos do 

grupo A do nosso estudo não estavam preparados para se ajustar a 

intervalos interestímulo mais longos. Eles estavam alerta e preparados para 

uma resposta imediata quando o estímulo era apresentado em intervalos 

mais curtos, mas não foram capazes de sustentar esse mesmo nível de 

alerta em intervalos longos (Mattis et al., 2011). Brotman et al. (2009) 

sugerem que essa variabilidade de resposta aumentada seja um marcador 

endofenotípico inespecífico de psicopatologia. Nossos resultados são 

consistentes com esse achado, e sugerem que pelo menos um subgrupo de 

crianças e adolescentes apresenta esse marcador atencional.  

No TDAH, a variabilidade no tempo de resposta vem sendo cada vez 

mais estudada por ser considerada uma característica nuclear dada a 

replicação desse achado em mais de uma tarefa, em mais de um grupo de 

pesquisa e em mais de uma cultura (Castellanos; Tannock, 2002). A 

constância dessa característica utilizando diferentes tarefas ressalta a 

estabilidade desse achado no TDAH. Por exemplo, um estudo comparou 55 

controles e 57 pacientes em diferentes tarefas neurospicológicas e 

encontrou que a variabilidade intrasujeito foi a característica que mais 

diferenciou os dois grupos (Klein et al., 2006). Lambek et al. (2010) 

comparou 22 crianças e adolescentes com TDAH, porém sem déficit na 
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função executiva, com 26 TDAH com déficit na função executiva e 29 

controles sem alterações de função executiva. O grupo com TDAH e déficit 

na função executiva apresentou um QI mais baixo e uma maior variabilidade 

no tempo de resposta quando comparado ao outro grupo com TDAH; não 

foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos com TDAH em 

relação à sintomatologia de TDAH, nem em relação a prejuízos escolares 

(Lambek et al., 2010). Variabilidade no tempo de resposta também foi 

observada em familiares de pacientes com TDAH (Bidwell et al., 2007; 

Kuntsi et al., 2010; Uebel et al., 2010; Kuntsi; Klein, 2012). Um estudo com 

gêmeos discordantes para o diagnóstico de TDAH, 494 gêmeos univitelinos, 

266 com TDAH e 228 sem TDAH foram comparados a 332 gêmeos 

controles em 15 medidas neuropsicológicas. Houve diferença estatística 

entre gêmeos com TDAH e controles, gêmeos sem TDAH e controles e 

entre irmãos gêmeos com e sem TDAH. As medidas que geraram 

correlações maiores foram velocidade de processamento e variabilidade no 

tempo de resposta (Bidwell et al., 2007). Uebel et al. (2010) avaliando 205 

pacientes com TDAH, 173 irmãos biológicos não afetados, e 53 controles 

encontraram uma variabilidade maior de resposta nos indivíduos com TDAH 

e em seus irmãos, sendo que estes apresentaram escores intermediários em 

relação aos indivíduos acometidos e controles. A relevância dessa 

característica também está associada ao possível prejuízo funcional 

apresentado por essas crianças. Em um estudo em 49 crianças com TDAH, 

90% em uso de metilfenidato, e 67 crianças sem TDAH identificou que o erro 

padrão do tempo de reação foi o mediador que mais influenciou o déficit de 



Discussão - 
 

 

 

89

compreensão na leitura, relacionando variabilidade de resposta e gravidade 

dos sintomas apresentados (Flory et al., 2006). Em um estudo longitudinal 

de aproximadamente 10 anos, Halperin et al. (2008) compararam indivíduos 

saudáveis com sujeitos que persistiram com sintomas de TDAH na 

adolescência e outro grupo considerado remitido (menos de três sintomas 

nas dimensões déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade). Ambos 

haviam sido diagnosticados na infância com TDAH e haviam realizado uma 

extensa avaliação neuropsicológica. Variabilidade no tempo de resposta foi 

uma das três medidas que permaneceu significativa na comparação entre 

pacientes remitidos (sem sintomas clínicos) e controles. Os autores sugerem 

que a variabilidade de resposta deve ser considerada um traço da doença 

(Halperin et al., 2008). 

É possível encontrar mais de uma teoria na literatura associada à 

variabilidade no tempo de resposta, entretanto essas teorias foram 

levantadas e estudadas em pacientes com TDAH (Kuntsi; Stevenson, 2001; 

Rubia et al., 2001; Sergeant et al., 2003; Sonuga-Barke; Castellanos, 2007). 

Uma das teorias associadas com aumento na variabilidade de resposta, por 

exemplo, é a interferência do sistema de funcionamento padrão (default-

mode network) durante a realização de uma tarefa (Sonuga-Barke; 

Castellanos, 2007). O default-mode network está ativo quando o indivíduo 

não está realizando nenhuma tarefa (Sonuga-Barke; Castellanos, 2007). 

Aparentemente, durante o desempenho de uma tarefa, há uma incapacidade 

de suprimir adequadamente esse sistema que por sua vez interferiria de 

forma intermitente levando a flutuações na atenção e variabilidade no tempo 



Discussão - 
 

 

 

90

de resposta. Como se houvesse uma falha na transição efetiva de um 

default-mode basal para um modo de processamento ativo requerido no 

desempenho de tarefas cognitivas. Ou seja, atividades cerebrais 

relacionadas com os estados de “repouso” cerebral (resting brain states) têm 

o potencial de interferir e assim reduzir a efetividade dos processos 

cognitivos requeridos no desempenho de tarefas em geral (Sonuga-Barke; 

Castellanos, 2007).  

No THB, o prejuízo na atenção é um achado consistente em adultos, 

crianças e adolescentes, entretanto, a variabilidade no tempo de resposta foi 

muito menos avaliada e relatada nos estudos. Do ponto de vista histórico, é 

possível encontrar alguns estudos realizados com amostras pequenas e 

heterogêneas, mas que indicavam alterações relacionadas a alterações na 

atenção na doença maníaca-depressiva. Podemos citar um estudo, em 

1922, que comparou 10 indivíduos adultos diagnosticados com transtornos 

do humor, dois pacientes com dementia praecox e dois sujeitos controles em 

uma tarefa que media a variabilidade do tempo de reação do indivíduo, 

sendo esta tarefa repetida no mesmo sujeito em intervalos que variaram de 

dois a sete meses. A conclusão do estudo descreve mais de um tipo de 

prejuízo da atenção dependendo do desempenho específico de cada sujeito. 

A atenção poderia estar alterada pela presença de sintomas maníacos que 

impediriam o indivíduo de se concentrar na tarefa, sendo este “invadido” por 

outros pensamentos; ou ainda o prejuízo poderia ser decorrente de sintomas 

psicóticos que de modo semelhante atrapalhariam a permanência do foco do 

indivíduo na tarefa; ou, em indivíduos com dementia praecox, a mente se 
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ausentaria por momentos (Lundholm, 1921-1922). Mais recentemente, um 

estudo em adultos comparando 34 controles, 34 pacientes com THB 

eutímicos e 37 pacientes com THB em mania, identificou uma maior 

variabilidade em pacientes com THB quando comparados a controles, e 

pacientes em mania apresentaram médias mais altas do que pacientes 

eutímicos (Bora et al., 2006). Brotman et al. (2009) compararam os 

resultados em um teste de desempenho contínuo de 28 crianças e 

adolescentes com THB com 26 indivíduos saudáveis, porém em risco para 

THB por apresentarem um familiar acometido com THB, e 24 controles. 

Analisando os resultados do Flanker Continuous Performance Test os 

sujeitos em risco assim como os pacientes com THB apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes com os controles em relação à 

variabilidade de resposta. Não houve diferença entre os sujeitos em risco e 

os pacientes com THB. Mattis et al. (2011) comparando pacientes 

medicados com THB, TDAH e THB+TDAH, encontraram que os indivíduos 

com THB e THB+TDAH apresentam uma variabilidade maior do que os 

sujeitos com TDAH. Esse grupo teve os mesmos achados em um estudo 

piloto anterior com indivíduos sintomáticos, reforçando o achado. Não há 

modelos teóricos desenvolvidos especificamente para pacientes com THB.  

A abordagem realizada no nosso estudo abre novas possibilidades 

para o estudo de teorias fisiopatológicas. O agrupamento de indivíduos com 

mais de uma psicopatologia, porém, com uma característica semelhante 

como a variabilidade no tempo de resposta, permite o estudo desta função 

independente do diagnóstico categórico de origem. Será que as teorias 
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fisiopatológicas são diagnóstico-específicas? Ou será que estão 

relacionadas às características individuais dos sujeitos independentemente 

da classificação categórica baseada na fenomenologia e curso clínico? 

Alguns grupos questionam se o uso de endofenótipos e 

biomarcadores realmente facilita o estudo patofisiológico dos transtornos 

(Boksa 2013, Joober 2013). Joober (2013) advoga que a 

heterogeneidade/complexidade de um fenótipo não é automaticamente igual 

a complexidade etiológica/causal. Ele reforça que o fenótipo complexo 

associado a uma agregação familiar forte permitiu o descobrimento de 

causas genéticas em algumas síndromes; um gene pode afetar múltiplos 

sistemas. Ele exemplifica que inúmeras doenças com herança mendeliana 

são síndromes complexas, como o nanismo. A identificação de genes 

relacionados ao nanismo teria sido muito mais complexa se o ponto de 

partida tivesse sido “baixa estatura” em vez da síndrome como um todo, 

visto que baixa estatura pode estar relacionada a inúmeras causas, inclusive 

ambientais, como má nutrição ou infeçcões (Joober, 2013). Outro exemplo é 

a meta-análise realizada por Flint e Munafò (2007). Eles analisaram a 

associação entre o endofenótipo desempenho na tarefa neuropsicológica 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) e o genótipo COMT e não encontraram 

um tamanho de efeito maior entre os estudos que utilizaram endofenótipos 

versus aqueles que se basearam nos diagnósticos clínicos tradicionais (Flint; 

Munafo, 2007). Entretanto, a força tarefa associada ao DSM-V da 

Associação Americana de Psiquiatria (APA) e o NIMH com o RDoC 



Discussão - 
 

 

 

93

incentivam e estimulam fortemente essa abordagem (Insel et al., 2010; 

Narrow; Kuhl, 2011). 

A complexidade do construto atenção também é outra hipótese 

possível para entender os nossos resultados. Inúmeros modelos teóricos 

foram descritos na literatura para englobar a heterogeneidade encontrada 

nos diferentes estudos com TDAH (Barkley, 1997; Sergeant, 2005; Sonuga-

Barke et al., 2010). E, eventualmente, mais de uma teoria pode coexistir, 

visto que indivíduos agrupados dentro de um mesmo diagnóstico, ou até 

indivíduos agrupados dentro do grupo de indivíduos saudáveis, poderiam 

usar diferentes estratégias para atingir um desempenho adequado nas 

atividades diárias. 

O grupo chefiado por Sonuga-Barke, por exemplo, tenta explicar a 

heterogeneidade dos achados da literatura sugerindo que o sintoma prejuízo 

da atenção tenha mais de um correlato neurofisiológico. Ele sugere um 

modelo no qual os pacientes com TDAH seriam divididos em três grupos 

diferentes dependendo do sistema cerebral alterado: desregulação dorso-

fronto-estriatal baseado no controle inibitório, desregulação ventro-fronto-

estriatal relacionada à alteração nos circuitos de recompensa e aversão ao 

atraso ou ainda déficits temporais associados a um déficit na noção de 

tempo (timing deficit) (Sonuga-Barke et al., 2010). Ou seja, o substrato 

anatomopatológico dentro de uma mesma patologia pode ser diferente, e 

poderia levar a escores diferentes dependendo dos testes estudados. 

Sonuga-Barke et al. (2010) aplicaram uma extensa bateria neuropsicológica 

em 77 indivíduos com TDAH, 65 irmãos e 50 controles e dependendo do 



Discussão - 
 

 

 

94

desempenho nos testes os indivíduos teriam um desses três modelos 

propostos alterado. Eles encontraram que 24,7% da amostra de TDAH se 

encaixaram no modelo de déficits temporais; 19,5% no modelo de 

desregulação ventro-fronto-estriatal, 6,4% no modelo de desregulação 

dorso-fronto-estriatal, e 28,6% não apresentaram nenhum desses três 

déficits. Os irmãos apresentaram escores intermediários entre os indivíduos 

com TDAH e os controles nos testes avaliados e o déficit apresentado 

correspondia ao déficit apresentado pelos probandos nos domínios de 

desregulação dorso-fronto-estriatal e déficits temporais. Este estudo não 

confirmou o terceiro modelo relacionado à aversão ao atraso, que já havia 

sido evidenciado em outros estudos (Sonuga-Barke et al., 2008; Bitsakou et 

al., 2009). Ou seja, apesar da tentativa de explicar a fisiopatologia do TDAH 

com mais de um modelo, a inconsistência dos achados ainda persiste nas 

investigações atuais. 

Os nossos resultados sugerem que essa contradição dificilmente 

pode ser resolvida pela comparação dos grupos fenotípicos determinados 

pelas categorias diagnósticas. A classificação categórica persiste hoje como 

uma taxonomia descritiva. O DSM-IV e a CID 10 se baseiam em descrições 

clínicas e não em mecanismos cerebrais, e, ao estudarmos os mecanismos 

fisiopatológicos por vezes as barreiras diagnósticas podem não ser 

necessariamente respeitadas. Ou seja, as categorias baseadas em sinais e 

sintomas podem não capturar os mecanismos fisiopatológicos dos 

transtornos (Insel et al., 2010; Morris e Cuthbert, 2012). Na medicina 

encontram-se inúmeros exemplos que reforçam a importância de identificar 
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grupos cada vez mais homogêneos de sujeitos acometidos com o objetivo 

de beneficiar tratamentos mais específicos. Na oncologia, por exemplo, não 

se deve tomar nenhuma decisão clínica baseada no diagnóstico amplo 

câncer de mama, mas devem-se identificar características específicas 

daquelas células tumorais, por exemplo, a identificação de células hormônio-

sensíveis, possibilitando assim um tratamento específico e uma mudança 

significativa no prognóstico desses pacientes (Goldhirsch et al., 2009). A 

identificação de testes cognitivos ou marcadores biológicos que dividam os 

sujeitos em subgrupos dentro de um mesmo diagnóstico psiquiátrico 

homogeneiza os indivíduos possibilitando, por exemplo, um melhor 

tratamento (Kapur et al., 2012). Poderíamos chamar de uma “psiquiatria 

estratificada” na qual os testes cognitivos e outros biomarcadores 

coexistiriam com os sistemas diagnósticos convencionais. O paciente seria 

primeiro diagnosticado através do DSM-V ou CID 11 e em seguida avaliado 

através de testes cognitivos ou marcadores biológicos que poderiam auxiliar 

na sugestão de condutas diferentes ou até predizer prognósticos distintos 

(Kapur et al., 2012).  

O desenho experimental utilizado neste estudo cria novos 

agrupamentos mais homogêneos em relação a função atenção medida pelo 

CPT II, abrindo novas possibilidades para a pesquisa, inclusive para o 

potencial de propostas de uma “psiquiatria estratificada”. Soma-se a isso a 

possibilidade de compreender melhor as particularidades dos indivíduos que 

apresentam um diagnóstico clínico formal, porém não apresentam alterações 

cognitivas no teste usado; assim como o estudo da resiliência encontrada 
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nos indivíduos saudáveis que apresentaram um desempenho alterado nas 

medidas avaliadas, porém não apresentam nenhum diagnóstico clínico 

formal.  

Eventualmente quando somamos mais de um marcador biológico ou 

cognitivo os grupos formados podem diferir. Os indivíduos classificados no 

grupo A, ao mudarmos a característica avaliada, poderiam ser classificados 

no grupo B; ou ainda a amostra poderia ser mais bem dividida em três 

grupos, em vez de dois. Será um desafio entender como devemos agrupar 

esses pacientes baseados em mais de um marcador. Será que devemos 

tratar todos os marcadores com a mesma importância? Será que a 

abordagem deve ser customizada considerando cada marcador alterado 

separadamente? Ainda não há respostas para estes questionamentos. 

As limitações deste estudo incluem o uso de apenas um teste para 

avaliar um construto tão complexo como a atenção e uma amostra 

relativamente pequena. O desempenho dos pacientes com THB compatível 

com a média da amostra normativa pode ter sido um artefato do teste 

utilizado, ou seja, este teste pode não ter apreendido o real prejuízo 

atencional nesses pacientes; apesar de ser um teste extensamente usado 

na literatura de THB. Limitações próprias do CPT II como críticas feitas à 

metodologia usada na amostra normativa norte-americana: presença de um 

número grande de crianças da área rural e afro-americanas limitando a 

generalização dos dados e falta de controle de psicopatologias nesta 

amostra normativa (Conners; Staff, 2000, 2004). O uso da amostra 

normativa padrão do teste CPT II e não dados de uma amostra brasileira. 
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Além disso, nossos resultados não podem ser generalizados para crianças 

abaixo de 12 anos. Neste estudo apenas crianças e adolescentes acima de 

12 anos foram incluídos com o objetivo de minimizar possíveis 

confundidores, dado que efeitos robustos relacionados à idade foram 

encontrados em estudos epidemiológicos (Conners et al., 2003, Miranda et 

al., 2008; Miranda et al., 2013). O corte em 12 anos foi baseado nos estudos 

de atenção (Conners et al., 2003; Miranda et al., 2008; Miranda et al., 2013) 

e em estudos de desenvolvimento estrutural e funcional do cérebro (Vaidya, 

2012). O uso de medicação pelos indivíduos com THB e THB+TDAH e a 

avaliação cognitiva na vigência de mais de um estado de humor nesses 

pacientes pode ter influenciado os resultados e devem também ser 

considerados como limitações do nosso estudo.  

Em suma, nossos achados refletem a heterogeneidade encontrada 

em pacientes classificados através de categorias diagnósticas e sugerem 

que a abordagem da metodologia do RDoC pode ser de grande valia para a 

melhor compreensão dos transtornos psiquiátricos que acometem crianças e 

adolescentes. Essa metodologia pode identificar subgrupos significativos 

com o objetivo de entender melhor a fisiopatologia dos transtornos e 

promover caminhos nos quais a pesquisa pode trazer benefícios para 

decisões clínicas (Morris; Cuthbert, 2012). No nosso conhecimento este é o 

primeiro trabalho em crianças e adolescentes que usou essa abordagem de 

pesquisa. 
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No presente estudo buscou-se compreender o prejuízo da atenção 

em indivíduos com THB, TDAH, THB+TDAH e controles partindo de um 

referencial distinto. Partiu-se dos resultados obtidos no teste de desempenho 

contínuo CPT II em vez de partir da comparação entre as categorias 

diagnósticas determinadas pelo DSM-IV. 

A partir desse referencial, foi possível averiguar que: 

1.  O melhor agrupamento entre esses sujeitos se deu em dois 

grupos (A e B); 

2.  O agrupamento se deu: grupo A: 30,0% THB, 16,7% Controles, 

52,2% TDAH e 51,5% THB + TDAH e grupo B: 70,0% THB, 83,3% 

Controles, 47,8% TDAH e 48,5% THB+TDAH; 

3.  A acurácia do classificador foi melhor na divisão de dois grupos 

quando comparada aos quatro grupos de origem. 
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