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RESUMO 

 
Prudenciatti-Ikehara S. Função cognitiva atencional e marcador genético de suscetibilidade em 
crianças com fissura labiopalatina. [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
Universidade de São Paulo; 2018. 
 

Introdução: O reconhecimento de fatores genéticos como variável etiológica de condições típicas do 
desenvolvimento e as implicações psicológicas cognitivo-comportamentais que permeiam diversas 
problemáticas clínicas, faz da interdisciplinaridade uma prática efetivamente recomendável. A busca 
por genes de suscetibilidade para a função atencional tem evidenciado resultados inconsistentes, 
uma vez que se mostram inconclusivos quanto à variabilidade de genes candidatos implicados na 
etiologia desta condição cognitiva complexa. Objetivo: Investigar os processos neuropsicológicos 
atencionais de crianças com diferentes tipos de fissura labiopalatina relacionados à frequência de 
variantes no gene DRD4. Método: Participaram do presente estudo 150 probandos, de ambos os 
sexos, na faixa etária de 07 a 10 anos, formando os grupos: G1 com 50 participantes com fissura 
labiopalatina e dificuldades atencionais; G2, 50 participantes com fissura labiopalatina sem alterações 
atencionais; e, G3, com 50 participantes sem fissura labiopalatina, sem alterações atencionais. Os 
sujeitos foram submetidos à análise neuropsicológica da função cognitiva avaliada e para as análises 
moleculares no gene DRD4, foi coletada saliva. Os achados foram submetidos à estatística 
quantitativa por meio do teste Qui-quadrado e análise descritiva, sendo adotado o nível de 
significância de p≤0,05. Resultados: Os grupos constituídos foram homogêneos quanto ao sexo, 
idade e nível intelectual, com escores na média ou acima dela, tendo o predomínio da fissura 
transforame incisivo na composição amostral. Em todos os grupos o nível socioeconômico 
predominante foi baixo superior. No G1, o nível de atenção sustentada, quando comparado por tipo 
de fissura, o tipo pré-forame mostrou-se mais prejudicado em 60,8% e o transforame em 63,8%, nas 
classificações limítrofe e deficitário. O tipo transforame teve o desempenho mais rebaixado quanto à 
flexibilidade cognitiva e velocidade de processamento. Quando comparada a atenção alternada, 
houve diferença estatisticamente significante superior (p<0,001), com relação à classificação 
deficitária, tendo o G1 maior prejuízo. No protocolo de atenção aplicado aos pais e professores, 
constatou-se diferença significante (p<0,001) entre os grupos, com G1 predominando na classificação 
alterada, em 38% e 46%, respectivamente. Neste estudo, foram encontrados 14 tipos de genótipos, 
sendo o 4/7 mais frequente em 37,5% no G1 e o 4/4 no G2 e G3, com 40% e 42%, respectivamente 
de frequência. Para a frequência alélica de 3R, houve diferença estatística (p=0,039) superior no G3 
quando comparadas aos G1 e G2. Quando agrupados os números de repetições do gene nos alelos, 
foi possível identificar o alelo 4R como o mais frequente e predominante nos três grupos. Verificou-se 
a baixa frequência alélica 7R no G3, com diferença estatisticamente significante (p=0,049), quando 
comparada aos G1 e G2. Não foram encontradas diferenças estatísticas na comparação da presença 
e ausência das 7R do gene, em relação ao nível atencional, porém, correspondente à flexibilidade 
cognitiva, velocidade de processamento e o aprendizado com a própria tarefa, houve maior presença 
percentual do alelo 7R nos G1 e G2, indicativo de risco ao desenvolvimento de alterações 
atencionais. Conclusão: O estudo permitiu concluir que os processos atencionais de crianças com 
fissura labiopalatina foram mais prejudicados, quando comparados aos de crianças sem a mesma 
condição. As 7R, que aparecem em estudos anteriores da área relacionados a crianças desatentas, 
também ocorreram no presente estudo, com significância nos G1 e G2, comparado ao G3 que teve 
ausência maior das 7R. A frequência da variante polimórfica no gene DRD4, apesar de ter sido 
identificada, não pode ser associada a alterações atencionais, já que não é a única variável a 
determinar essas alterações. Desta forma, não foi possível afirmar fatores determinantes da atenção, 
se ligado ao gene ou a condição da fissura.  

 
Palavras-chave: Fissura Palatina. Neuropsicologia. Atenção. Marcadores Genéticos. DRD4





 

 

ABSTRACT 

 
Prudenciatti-Ikehara S. Cognitive function and susceptibility genetic marker  in children with cleft lip 
and  palate. [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São 
Paulo; 2018. 
 

Introduction: The recognition of genetic factors as an etiological variable of typical developmental 
conditions and the cognitive-behavioral psychological implications that permeate various clinical 
problems makes interdisciplinarity an effective and recommended practice. The search for 
susceptibility genes for the attentional function has shown inconsistent results, since they are 
inconclusive regarding the variability of candidate genes implicated in the etiology of this complex 
cognitive condition. Objective: To investigate the neuropsychological attention processes of children 
with different types of cleft lip and palate related to the frequency of variants in the DRD4 gene. 
Method: Fifty probands, of both sexes, aged between 7 and 10 years, participated in the study: G1 
with 50 participants with cleft lip and palate and attentional difficulties; G2, 50 participants with cleft lip 
and palate without attentional alterations; and, G3, with 50 participants without cleft lip and palate, 
without attentional alterations. The subjects were submitted to the neuropsychological analysis of the 
cognitive function and  for molecular analyzes in the DRD4 gene, saliva samples were collected. The 
findings were submitted to quantitative statistics using the Chi-square test and descriptive analysis, 
and the significance level of p≤0.05 was adopted. Results: The constituted groups were homogenous 
regarding gender, age and intellectual level, with scores on or above the mean, with the predominance 
of incisor transforamecrosis in the sample composition. In all groups the predominant socioeconomic 
level was lower. In G1, the level of sustained attention, when compared by type of fissure, the pre-
foramen type showed to be more impaired in 60.8% and the transforamen in 63.8%, in the bordering 
and deficit classifications. The transforam type had the lowest performance of cognitive flexibility and 
processing speed. When compared to the alternating attention, there was a statistically significant 
upper difference (p <0.001), in relation to the deficient classification, with G1 greater loss. In the 
protocol of attention applied to parents and teachers, a significant difference was observed (p <0.001) 
between the groups, with G1 predominating in the altered classification, in 38% and 46%, respectively. 
In this study, 14 types of genotypes were found, 4/7 being more frequent in 37.5% in G1 and 4/4 in G2 
and G3, with 40% and 42%, respectively. For the allelic frequency of 3R, there was a statistically 
significant difference (p = 0.039) in G3 when compared to G1 and G2. When grouped the numbers of 
gene repeats in the alleles, it was possible to identify the 4R allele as the most frequent and 
predominant in the three groups. The low frequency 7R allele in G3 was verified, with statistically 
significant difference (p = 0.049), when compared to G1 and G2. No statistical differences were found 
in the comparison of presence and absence of 7R of the gene in relation to the attentional level. 
However, corresponding to cognitive flexibility, processing speed and learning with the task itself, 
there was a greater percentage presence of the 7R allele in G1 and G2, indicative of risk to the 
development of attentional changes. Conclusion: The study concluded that the attentional processes 
of children with cleft lip and palate were more impaired when compared to children without the 
disorder. The 7R, which appear in previous studies of the area, related to inattentive children, also 
occurred in the present study, with significance in G1 and G2, compared to G3 that had a greater 
absence of 7R. The frequency of the polymorphic variant in the DRD4 gene, despite being identified, 
can not be associated with attentional changes, since it is not the only variable to determine these 
alterations. In this way, it was not possible to affirm factors determining the attention, if linked to the 
gene or the condition of the fissure. 
 
Keywords: Palatine cleft. Neuropsychology. Attention. Genetic Markers. DRD4. 
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA  

1.1 FISSURAS LABIOPALATINAS 

As fissuras labiopalatinas (FLPs) são malformações, de lábio e palato, que se 

caracterizam pela deficiência na fusão dos processos faciais embrionários 

(MARTINS, 2001). Segundo Freitas et al., (2012), as FLPs não-sindrômicas tem sua 

etiologia frequentemente associada a um padrão de herança multifatorial, em que 

ocorre a intersecção de fatores genéticos e ambientais (DIXON, MARAZITA BEATY 

& MURRAY, 2011). Os fatores genéticos incluem a hereditariedade, e como causas 

ambientais têm sido levantados os fatores nutricionais, infecciosos, psíquicos, 

anatômicos (radiações, idade materna e concepção, uso de drogas e outros agentes 

químicos), além do socioeconômico (ALTMANN, 1997; AL OMARI & AL OMARI 

2004).  

A classificação das FLPs decorre das diferentes áreas afetadas, tendo como 

ponto de referência o forame incisivo, sendo categorizadas em: fissura pré-forame 

incisivo, que pode envolver lábio e rebordo alveolar; pós-forame incisivo, que 

acomete somente o palato; e, transforame incisivo, atingindo o lábio, rebordo 

alveolar e todo o palato, sendo esta última a forma anatômica mais grave dentre os 

tipos de fissura (CYMROT et al., 2010). A fissura palatina (pós-forame incisivo) é 

mais frequente no sexo feminino, sendo explicada pelo tempo de fusão das lâminas 

palatinas, que ocorre mais tardiamente e estar, portanto, mais susceptível à ação 

dos fatores ambientais; no entanto, a fissura labiopalatina (pré forame incisivo e 

transforame incisivo) predomina em maior número no sexo masculino (MONDOLIN 

& CERQUEIRA, 2000). A incidência mundial da FLP varia entre 1:500 e 1:1000 

nascidos vivos, com grande variabilidade geográfica, sendo 1:440 entre asiáticos, 

1:650 entre caucasianos e 1:2000 entre negros. No Brasil é de 1:650 nascidos vivos, 

acometendo todos os grupos raciais e étnicos, independente do gênero e classe 

econômica, sendo a anomalia facial mais frequente (SOUZA FREITAS et al., 1977; 

AQUINO et al., 2011; MORE et al., 2013).  

O desenvolvimento craniofacial normal compreende um conjunto de eventos 

complexos e dinâmicos que envolvem múltiplos estágios ocorrendo durante o 

período embrionário e início do período fetal. Qualquer fator genético ou ambiental 

que ocorra durante essa fase, poderá afetar de maneira leve ou mais grave, a 
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formação do novo ser humano, especialmente da linha média da face (WILKIE & 

MORRIS-KAY, 2001). 

Por volta da 3ª semana gestacional, ocorre a formação da placa neural que 

dará origem ao tubo neural em torno do 22º dia gestacional (GARIB et al., 2011). 

Durante a sua formação, células da região de fusão das pregas neurais se 

desprendem e migram no sentido póstero anterior do tubo, constituindo a crista 

neural, no encéfalo, necessária ao desenvolvimento do sistema nervoso central 

(SNC) (KINGSLEY, 2001; GAZZANIGA, IVRY & MANGUN, 2006). À medida que a 

placa neural se dobra para formar o tubo neural, a extremidade anterior alargada se 

segmenta em três vesículas. Essas vesículas são os primórdios do desenvolvimento 

do cérebro anterior (prosencéfalo), do cérebro médio (mesencéfalo) e do cérebro 

posterior (rombencéfalo). A partir da migração das células do cérebro anterior forma 

o processo fronto nasal e, as células da crista neural derivadas do cérebro médio e 

do cérebro posterior, migram para a região dos arcos faríngeos, dando origem à 

maioria do mesênquima dos arcos faríngeos, os quais estão intimamente 

relacionados ao desenvolvimento da região do terço médio do complexo craniofacial 

(WILKIE & MORRIS-KAY, 2001; LIZHUO et al., 2016). 

O desenvolvimento craniofacial está diretamente relacionado à migração das 

células da crista neural, que darão origem a grande parte da cabeça e do pescoço. É 

importante observar que esse movimento das células da crista neural, forma também 

o prosencéfalo, que dará origem ao telencéfalo, aos hemisférios cerebrais e ao 

córtex cerebral, cujas funções neuropsicológicas estão distribuídas. A disrupção na 

regulação do processo de desenvolvimento craniofacial, causado por fatores 

genéticos e/ou ambientais, pode resultar em diferentes tipos de anomalias 

craniofaciais, as quais incluem, principalmente, alterações estruturais de SNC, 

defeitos de fechamento dos ossos do crânio, defeitos de linha média craniofacial, 

fissuras orofaciais típicas e atípicas, e alterações de primeiro e segundo arcos 

faríngeos (WILKIE & MORRIS-KAY, 2001).  

Além dos aspectos anatômicos, as FLPs podem acarretar comprometimentos 

nas diferentes esferas do desenvolvimento fisiológico, social, cognitivo e psicológico. 

O estudo das anomalias craniofaciais, associadas ou não a síndromes genéticas, 

tem merecido particular atenção dos profissionais da saúde, uma vez que as 
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malformações podem cursar com diversas alterações cognitivas e comportamentais, 

como alterações de fala (GIACHETI, RUIZ & RICHIERI-COSTA, 1997), linguagem 

(GIACHETI, RUIZ & RICHIERI-COSTA, 1997; JACOB & TABAQUIM, 2014), atenção 

(NOPOULOS et al., 2007; JACOB & TABAQUIM, 2014) e autoestima (PAZINATTO 

et al., 2011).  Assim, as FLPs podem resultar em falhas diversas, dentre elas, a não 

fusão, ou ruptura, ou fusão defeituosa dos processos faciais, ou mesmo, em 

decorrência de falha na migração das células da crista neural. Esse tipo de alteração 

estrutural compromete tanto a estética quanto a funcionalidade do sistema 

estomatognático no desempenho das funções orais (MCARTHUR & BISHOP, 2004). 

Desta forma, interferem no processo de comunicação, podendo acarretar prejuízos 

na interação social e na aprendizagem, assim como, no desenvolvimento de 

competências cognitivas e afetivas (MCARTHUR & BISHOP, 2004; TABAQUIM & 

JOAQUIM, 2013).  

1.2 INFLUÊNCIAS DAS FISSURAS OROFACIAIS NOS ASPECTOS COGNITIVOS 

E PSICOSOCIAIS 

  A FLP exige esforços individuais dinâmicos, cognitivos e comportamentais 

que se modificam constantemente para o manejo das demandas internas ou 

externas e a adaptação ao contexto psicossocial. Pessoas afetadas por anomalias 

faciais enfrentam diversas dificuldades que vêm sendo estudadas ao longo do 

tempo. De acordo com a complexidade de sua condição, as crianças com anomalias 

craniofaciais são submetidas, a múltiplos tratamentos e procedimentos cirúrgicos, 

que as acompanham durante toda infância, juventude e, algumas vezes, a vida 

adulta, a fim de reparar suas diferenças anatômicas, funcionais e estéticas.  

Associadas a tais diferenças, surgem desafios psicológicos e acadêmicos, 

especialmente com relação ao desenvolvimento cognitivo. 

Estudos mostram que a atratividade facial pode influenciar a avaliação de 

indivíduos afetados com relação a itens como sociabilidade, popularidade, 

desempenho acadêmico, autoconfiança e características de liderança (STEPHAN, 

2003; PAZINATTO et al., 2011). Outros estudos indicam o comprometimento no 

desenvolvimento cognitivo de indivíduos com fissura labiopalatina, justificado tanto 

pela privação de estímulos como decorrente das alterações de fala (SCHERER, 

OKAVKNOVA & MCBEE, 2013).  
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Alterações de linguagem e de fala podem ser encontradas em crianças com 

FLP. Investigações apontam que essas crianças tem maior atraso na aquisição das 

primeiras palavras assim como na produção de sentenças curtas, na recuperação de 

palavras, na compreensão e produção de linguagem quando comparadas a crianças 

com desenvolvimento típico (PEGORARO-KROOK et al., 2004; GRUNWELL & 

SELL, 2005; MILDINHALL, 2012; SCHERER, OKAVKNOVA & MCBEE, 2013; 

COELHO et al., 2013). 

Os indivíduos com FLP podem apresentar distúrbios de audição, o que 

também trazem prejuízos na aquisição de linguagem, cognição e desenvolvimento 

psicossocial (ZAMBONATO et al., 2009; TESTA et al., 2010). Pesquisadores 

compararam crianças com FLP com um grupo sem a mesma condição, com relação 

ao desenvolvimento cognitivo, habilidades de fala, linguagem e audição, e 

encontraram pontuações significativamente mais baixas no grupo fissurado, nos 

testes que avaliaram cognição e compreensão (JOCELYN, PENKO & ROHD, 1997).  

Crianças com FLP estão em risco para uma variedade de complicações 

médicas, cognitivas e psicossociais e são de 30% a 40% mais propensas a 

experiências estressoras, em situações familiares, dificuldades de aprendizagem, e 

transtornos de ansiedade (WYSZYNSKI, 2002; COLLETT & SPELTZ, 2006). Em um 

estudo realizado por Kuehn & Moller (2000), crianças com fissura labiopalatina 

apresentaram resultados inferiores nas áreas de fala, linguagem, anatomia e 

fisiologia da função velofaríngea, quando comparadas a crianças sem a mesma 

condição. 

Além disso, pesquisas sugerem que crianças com FLP têm cérebros 

anormalmente pequenos, com menor volume cerebral e diminuição substancial do 

lobo frontal (NOPOULOS et al., 2007; NOPOULOS et al., 2010). Um estudo 

relativamente recente, realizado por Adamson et al., (2014), utilizou-se da 

ressonância magnética e demostrou que os cérebros de crianças com fissura 

labiopalatina poderiam ser mais imaturos, quando comparados a seus pares da 

mesma idade. 

Estudos organizados a partir de critérios anátomo-funcionais fornecem 

contribuições relevantes à clínica e à pesquisa neuropsicológica no entendimento da 
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cognição humana, em condições normais ou atípicas (COZENZA, FUENTES & 

MALLOY-DINIZ, 2008). 

1.3 NEUROPSICOLOGIA DA ATENÇÃO 

A neuropsicologia cognitiva estuda fundamentalmente o processamento da 

informação, isto é, das diferentes operações mentais que são necessárias para a 

execução de determinadas tarefas (GAZZANIGA, IVRY & MANGUN, 2006). Uma 

das funções cognitivas importantes para o desenvolvimento da criança em geral e 

com dificuldades específicas está relacionada ao sistema atencional. A atenção é a 

capacidade de o individuo selecionar e focalizar seus processos mentais em algum 

aspecto do ambiente interno ou externo, respondendo predominantemente aos 

estímulos que lhe são significativos e inibindo os demais (EGELHARDT, 

ROZENTAHL & LAKS, 1996; BRANDÃO, 2000). 

A atenção é uma função cognitiva incrivelmente complexa e multifacetada 

que desempenha papel crucial na percepção, memória, pensamento, sentimento e 

diferentes ações, inclusive na administração da frustração e outras emoções, por 

meio da memória de curto prazo, monitoramento e auto regulação do 

comportamento (BROWN, 2007).  Representa uma das funções mentais mais 

importantes do ser humano, sendo investigada por diversos estudiosos 

(ENGELHARDT et al., 1996; FARAONE et al., 2005; GONÇALVES & MELO, 2009).  

Um dos pioneiros a descrever esse processo foi Alexandre Ramanovick Luria 

(1962; 1981), que teorizou sobre as bases biológicas do mecanismo da atenção, 

estabelecendo que seriam a formação reticular, responsável por oferecer o nível 

adequado de ativação e vigilância; límbico, no giro cingulado, que regularia os 

aspectos motivacionais e a distribuição da atenção de acordo com a relevância dos 

estímulos; córtex parietal posterior, formador do mapa sensorial interno 

(representação); e o frontal, que organizaria os programas motores para a ação. 

A rede frontal, incluindo o giro do cíngulo anterior e córtex lateral pré-frontal é 

também ativada em tarefas que envolvem a atenção executiva, ou seja, quando o 

conflito está presente e a produção de uma resposta não habitual é requerida, 

aspectos complexos da atenção, como a capacidade de seguir sequências 

ordenadas de pensamentos, dependem fundamentalmente da área pré-frontal 

(GONÇALVES & MELO, 2009). Lima, Tabaquim & Cisca (2010), reforçaram que 
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para cada tipo de atenção existem bases neurais específicas que atuam como um 

sistema integrado, recebendo influência do contexto e desenvolvendo 

características, dependentes das oportunidades vivenciadas. 

Baseada no suporte fisiológico, a Neurociência Cognitiva possibilita a 

compreensão sobre os substratos neurais da atenção voluntária que influenciam o 

processamento do sinal sensorial (GAZZANIGA, IVRY & MANGUN, 2006). Desta 

forma, a atenção está correlacionada a aumentos e reduções significativas na 

atividade de neurônios corticais parietais (representações espaciais), que mantém 

conexões com áreas subcorticais como o núcleo pulvinar do tálamo, e o colículo 

superior, fundamentais no controle inibitório e na discriminação de alvos. 

Segundo consta no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V, 2014), os sintomas relacionados à alteração de atenção englobam 

dificuldades em: organizar tarefas e atividades; seguir instruções e finalizar o que 

começa; manter o foco durante brincadeiras e atividades com fácil distração por 

estímulos externos; identificar e selecionar detalhes; se engajar em tarefas que 

exijam esforço mental; e manter objetos sob vigilância, com perdas frequentes de 

coisas necessárias e rotineiras.   

A atenção possui natureza multifatorial e pode ser classificada em diferentes 

tipos: seletiva; que é a capacidade de discriminação entre símbolos relevantes e 

irrelevantes; sustentada; relacionada à manutenção do foco num determinado 

estímulo, por um período de tempo, na execução da tarefa; e alternada; inerente à 

mudança do foco atencional entre diferentes estímulos externos e internos. Outro 

tipo denominado de atenção dividida, que ocorre num cérebro maduro, refere-se à 

capacidade do indivíduo em distribuir a atenção em mais de uma tarefa, 

simultaneamente (LIMA, TABAQUIM & CIASCA, 2010). 

Segundo Rohde, Verin e Polanczyk (2012), crianças com dificuldade de 

atenção têm mais risco de fracasso escolar quando comparadas àquelas com 

inteligência equivalente e sem uma condição disfuncional. Déficits nas funções 

neuropsicológicas, especificamente as atencionais, têm sido relacionados a 

significativos comprometimentos na aprendizagem acadêmica, na funcionalidade, 

em atividades de vida diária e controle emocional (MALLOY-DINIZ, 2010).  
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A dificuldade de atenção é um sintoma que se caracteriza pela 

descontinuidade de ações focadas e pode ter diferentes etiologias, desde 

comportamentais, como o desinteresse ou desmotivação, imaturidade psicológica 

para o engajamento, até os transtornos com envolvimento neurológico da função 

cognitiva. Como parte de umas das desordens comportamentais mais frequentes na 

infância, o Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), com prevalência estimada em 

3% a 5% da população de idade escolar (ALVES, NEME & CARDIA, 2015), se 

evidencia por um déficit no comportamento inibitório, pela deficiência em 

determinadas áreas do cérebro que causam dificuldade em organizar e manter a 

atenção. A teoria científica biopsicossocial atual defende a disfunção da 

neurotransmissão dopaminérgica na área frontal (pré-frontal, frontal motora, giro do 

cíngulo); regiões subcorticais (estriado, tálamo médio dorsal) e a região límbica 

cerebral (núcleo accumbens, amígdala e hipocampo) que resultaria na desatenção 

da criança (COUTO, MELO-JUNIOR & GOMES, 2010). 

1.4 ATENÇÂO E FISSURA LABIOPALATINA 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos 

transtornos neurocomportamentais mais comuns da infância, assim como, as 

Fissuras Labiopalatinas, sem a presença de outras anomalias associadas, estão 

entre as malformações faciais mais frequentes (STEVENS et al., 2015). Embora 

diferentes na sua etiologia, apresentam implicações educacionais que criam impacto 

na adaptação, ajustamento psicossocial e aprendizado (FARAONE et al.,2005). 

Destaca-se também que, ambas as condições foram associadas a vários 

polimorfismos, porém, a literatura ainda carece de estudos que investiguem a 

relação entre a genética, às dificuldades atencionais e a fissura labiopalatina 

(STEVENS et al., 2015). 

No Brasil, as pesquisas neuropsicológicas de indivíduos com FLP ainda são 

incipientes (ALVES, NEME & CARDIA, 2015). Estudos mais avançados com 

emprego da neuroimagem em crianças com FLP isolada identificaram diferenças na 

estrutura cerebral comparada às crianças sem a mesma condição anômala 

(NOPOULOS et al., 2002; GOLDSBERRY et al., 2006; NOPOULOS, et al., 2007; 

NOPOULOS et al., 2010). Conrad et al., (2009) realizaram um estudo com crianças 

com fissura labiopalatina não sindrômica, comparado a controles sem fissura, e 
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encontraram alterações nas funções neuropsicológicas, utilizando tanto escalas 

verbais quanto não verbais. 

Investigações das funções neuropsicológicas e da aprendizagem de crianças 

com fissura labiopalatina, realizada por Tabaquim & Nardi (2011), demonstraram 

defasagens em vias receptivas atencionais do processo de informações, de áreas 

perceptuais, da memória e linguagem, tanto receptiva quanto expressiva. Jacob & 

Tabaquim (2014) caracterizaram o desempenho cognitivo atencional e de linguagem 

de crianças com fissura labiopalatina do tipo transforame incisivo, cursando o ensino 

fundamental, e identificaram perfis de atenção abaixo do esperado para a faixa 

etária.  

A literatura recente tem apontado para estudos evidenciando alterações nas 

funções atencionais. Niquerito (2013) adotou um programa de remediação de 

funções executivas deficitárias, priorizando a atenção em crianças com FLP com 

desempenhos abaixo do esperado para a faixa etária. Pernambuco (2014) submeteu 

66 crianças com FLP a instrumentos neuropsicológicos para verificar o 

aproveitamento em tarefas executivas e identificou escores inferiores à média, de 

habilidades relacionadas à resistência e à distração. 

Outro estudo realizado por Gannam, Teixeira e Tabaquim (2015), que teve 

como um dos objetivos caracterizar os desempenhos atencionais em escolares de 8 

a 10 anos de idade com e sem fissura labiopalatina, concluiu que os participantes 

com fissura labiopalatina, apresentaram desempenhos mais prejudicados 

relacionados ao nível atencional, comparado aos demais grupos estudados, sem a 

mesma condição, demonstrando fragilidades na sustentação do foco, no 

monitoramento e autorregulação da atenção. 

Embora um grande contingente de crianças com fissura labiopalatina 

apresente nível intelectual na média esperada para a idade, existe uma demanda 

com prejuízos na aprendizagem, com desempenho comprometido em atividades 

relacionadas à memória, linguagem e aos processos da atenção (NOPOULOS et al., 

2010; JACOB & TABAQUIM, 2014; JOAQUIM & TABAQUIM, 2014). Considerando 

que sujeitos com fissura labiopalatina são mais vulneráveis à otite de repetição e 

riscos no processamento auditivo-atencional (LEMOS & FENIMAN et al., 2010), a 

investigação de habilidades cognitivas atencionais, é fundamental para a melhoria 

da competência dessa população. 
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Embora caracterizado por sintomas marcantes de desatenção, as dificuldades 

atencionais, são muito heterogêneas, com etiologia a esclarecer. Estudos recentes, 

no entanto, atribuem à participação de fatores genéticos e ambientais, com 

expressão de vários genes, sob a influência de inúmeros genes modificadores 

(ROMAN, ROHD, & HUTZ, 2002; SMITH et al., 2009). 

1.5 INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NA ATENÇÃO E FISSURA LABIOPALATINA 

Influências genéticas em neurotransmissão dopaminérgica têm sido 

implicadas nos déficits de atenção e são teorizados em impactar o funcionamento 

cognitivo via alterações nos circuitos fronto-estriatal. A análise das funções 

neuropsicológicas tem considerado as potenciais associações entre os genes 

receptores de dopamina e o transtorno da atenção. No entanto, até o momento, 

essa hipótese de mediação não foi diretamente comprovada (ROHD et al., 2004; LI 

et al., 2016). 

Ao longo dos últimos 20 anos, estudos moleculares identificaram vários 

marcadores em genes candidatos que resultaram em mudanças funcionais em 

proteínas envolvidas na neurotransmissão, e também parecem estar envolvidos na 

proporção de variância no déficit de atenção (THAPAR, 2005). Reconhecidamente, 

os estudos confirmam que a dopamina tem um papel importante na atividade motora 

e no sistema de recompensa e a expressão dos genes dopaminérgicos nas regiões 

frontais do cérebro poderiam ter influencia na atenção, principalmente via efeito 

controle cognitivo, assim como na inibição de resposta a estímulos distratores 

(COOK et al, 1995; BANASCHEWSKI et al., 2010).  

O desenvolvimento cerebral de crianças com déficit de atenção tem uma 

redução de 5% a 10% do córtex pré-frontal e nas estruturas dos gânglios basais, 

que são responsáveis por abrigar uma abundância de receptores de dopamina. 

Como tal, a expressão de vários genes envolvidos com sinais de dopamina, tem sido 

associada com o déficit de atenção. Entre os genes candidatos estão o DRD4, 

DRD2 e DAT1 (KLIEGMAN, 2011). 

Apesar de muitas pesquisas investigando genes candidatos ao déficit de 

atenção com e sem a hiperatividade, muitos deles ainda não foram investigados e 

mesmo aqueles já inicialmente explorados, não foram analisados na população 

brasileira, assim como a inexistência de estudos que investiguem um gene candidato 
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nos casos de déficit de atenção e em crianças com a fissura (STEVEN et al., 2015). 

Nessa linha, os estudos pioneiros prévios contribuíram, pois puderam definir os 

mecanismos neurobiológicos subjacentes (LIZHUO et al., 2016). 

A busca por variantes em genes candidatos ao déficit de atenção, como os de 

outras características complexas, tem mostrado resultados inconsistentes, uma vez 

que se mostram inconclusivos quanto à variabilidade de genes candidatos 

implicados na etiologia do transtorno (FARAONE et al., 2005; WALDMAN & GIZER, 

2006). A importância da contribuição de fatores genéticos para o desenvolvimento 

cognitivo, sugerida por estudos epidemiológicos, mostram não só uma recorrência 

familial significativa, como também a herdabilidade bastante alta para esse 

transtorno. Todas essas evidências tem motivado um grande número de estudos 

moleculares, os quais buscam identificar possíveis variações genéticas que 

poderiam ser considerados como marcadores biológicos de susceptibilidade 

(COUTO, MELO-JUNIOR & GOMES, 2010). 

O gene do receptor D4 de dopamina (DRD4) é um dos locos intensamente 

investigado nos estudos envolvendo o transtorno atencional, com expressão nos 

neurônios pós-sinápticos do sistema dopaminérgico (VAN TOL et al., 2011; 

BANASCHEWSKI et al., 2010). Roman et al., (2002), fizeram um levantamento de 

estudos que associaram genes candidatos ao transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), e concluíram que os genes mais estudados foram o DRD4 e 

o DAT1 por serem genes que participam da cascata de sinalização envolvida no 

sistema dopaminérgico, um como receptor e o outro como transportador de 

dopamina, respectivamente. 

 O principal polimorfismo investigado no gene DRD4 é um VNTR de 48 pares 

de base (pb), localizado no éxon 3, supostamente está em um local de domínio 

funcional importante da proteína. O alelo com sete cópias da unidade de repetição 

(R) de 48pb (7R) foi sugerido como alelo de risco (Genro et al., 2012), embora 

muitas investigações posteriores que tentaram replicar essa associação dessa 

variante no DRD4 com o transtorno, apresentaram resultados bastante controversos 

(Zeni et al., 2007). 

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Utah, com o 

objetivo de analisar a distribuição de variante para o VNTR no gene receptor de 
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dopamina DRD4, em uma amostra mundial, evidenciou que o padrão mais comum é 

o de quatro repetições, o alelo (4R) em 65% da amostra, seguido pelo alelo 7R (em 

que se observa 7 repetições) em 19% dos casos dos casos (DING et al., 2002). 

Estudos pioneiros encontraram uma maior frequência de sete repetições (7R) 

no DRD4, nos probandos com diagnóstico de TDAH em comparação com grupos 

controle, sem a mesma condição (LA HOSTE et al., 1996). No entanto, não se pode 

supor que a presença do alelo 7R é necessária ou suficiente para causar o TDAH 

(SWANSON et al., 2001). 

Experiências recentes indicam que indivíduos com transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) evidenciados por testes neuropsicológicos de 

atenção, possuem uma frequência aumentada de sete repetições, alelo 7R, no 

DRD4 quando comparados com outros indivíduos, pois os indivíduos que possuem o 

alelo 7R no DRD4, predispõem de comportamentos inadequados em sala de aula e, 

portanto, diagnosticados com TDAH (DING et al., 2002). 

Um estudo sobre o desempenho cognitivo através de tarefas de sustentação 

da atenção e produção de respostas pontuais, cujo objetivo foi verificar associação 

desse padrão de desempenho com o polimorfismo VNTR do gene DRD4, verificou 

que as respostas mais lentas caracterizavam o grupo com o alelo de 7 repetições 

(SZEKELY et al., 2010).  O estudo de Roman et al., (2002) associou um numero 

significativamente maior de sintomas hiperativo-impulsivos na presença de alelo 7R 

e no gene DRD4 e 10R no gene DAT1.  

A relação entre teste neuropsicológicos e variantes genéticas também tem 

sido investigada. Um estudo de Kieling et al., (2008) investigou a associação entre o 

numero de repetições para o polimorfismos VNTR no gene DRD4 e o desempenho 

de 90 crianças e adolescentes com TDAH, de acordo com as respostas dadas no 

teste neuropsicológico Wisconsin de Classificação de Cartas (WSCT). Os autores 

encontraram que nos pacientes com TDAH que apresentaram mais erros houve uma 

frequência maior de (7R) no DRD4 enquanto que a presença do alelo 4R esteve 

relacionada a menos erros (KIELING, et al., 2008). 

Um estudo realizado por Stevens et al., (2015), avaliou amostras de saliva, 

após extração de DNA, de 29 crianças de 2 a 12 anos de idade, para determinar se 

elas, membros sem fissura, de famílias com membros fissurados, eram mais 
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propensas a ter fenótipos relacionados com fissura do que outros, incluindo a 

avaliação fenotípica de propensão ao TDAH. O alelo de repetição 4R no gene 

DRD4, estava presente em 72% da amostra, contudo, nenhuma relação foi 

encontrada entre a presença de fissura e a presença de 4 repetições no  gene 

DRD4, assim como essa frequência do 4R no DRD4 também não pôde ser 

associada a quadros de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (STEVENS 

et al., 2015).  

Alterações atencionais criam impacto no ambiente escolar, uma vez que a 

crianças desmotivadas interferem na dinâmica da sala de aula, com 

comportamentos intrusivos que dificultam, tanto o seu aprendizado quanto o dos 

colegas. A identificação de fatores genéticos predisponentes poderá contribuir para 

um trabalho interventivo preventivo e corretivo, que possam instrumentalizar o 

professor e minimizar possíveis fracassos na evolução acadêmica da criança.  

A criança com FLP, com vivência de cirurgias e tratamentos de longo prazo, 

acrescida de prejuízos atencionais, pode ter comprometimento no desenvolvimento 

das suas competências para a autonomia e aprendizagem. A busca pela 

compreensão das funções atencionais na interface com disciplinas correlatas 

possibilita maior aprofundamento da informação sobre o funcionamento 

neuropsicológico. Desta forma, estudar a interação da informação proveniente do 

ambiente (fatores exógenos) e genótipos específico (fatores endógenos), possibilita 

fundamentos para a elaboração de estratégias adaptativas mais eficazes. 

Conhecer a predisposição genética no contexto de variáveis etiológicas de 

condições típicas do desenvolvimento e as implicações psicológicas cognitivo-

comportamentais que permeiam diversas problemáticas clínicas, faz da 

interdisciplinaridade uma prática efetivamente recomendável. Além do que, 

considerando-se a grande expressão clínica desta alteração, o entendimento da 

identificação genotípica poderá representar um diferencial expressivo na 

compreensão do comportamento desatento da criança com FLP. Desta forma, a 

hipótese do presente estudo se baseou no pressuposto de que a variante polimórfica 

(VNTR) no gene receptor D4 de dopamina (DRD4) estaria associada à presença da 

dificuldade de atenção de crianças com fissura labiopalatina.  
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Especificamente, nos aspectos educacionais da aprendizagem, achados que 

possam contribuir para maiores esclarecimentos diagnósticos na compreensão de 

déficits cognitivos intrínsecos, na sua forma precoce, poderá fortalecer ações 

preventivas em torno de recursos estratégicos cognitivos-atencionais, minimizando, 

em parte, os vieses impactantes psicossociais decorrentes da condição atípica da 

população com fissura labiopalatina não sindrômica.  
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2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Investigar os processos neuropsicológicos atencionais de crianças com 

diferentes tipos de fissura labiopalatina, e relacionar esse desempenho 

neuropsicológico à frequência da variante polimórfica no gene (DRD4). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar o perfil das habilidades neuropsicológicas da atenção 

seletiva e sustentada, alternada, da flexibilidade mental e da suscetibilidade à 

interferência nos processos cognitivos. 

 Comparar as competências atencionais nos tipos de fissura pré, pós e 

transforame incisivo.  

 Investigar a frequência de variante no gene DRD4, associado à função 

atencional.  

 Correlacionar as funções neuropsicológicas atencionais aos achados 

genéticos e ao perfil sócio comportamental. 

 



 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

  



 

 



3 Material e Métodos 

 

33 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de coorte transversal, descritivo, de natureza quanti-

qualitativa, por meio de medidas objetivas. 

 

3.1 AMOSTRA 

A amostra foi composta por 150 participantes, de ambos os sexos, na faixa 

etária entre 07 anos e 10 anos e 11 meses, cursando do 2° ao 5° ano do ensino 

fundamental, compondo três grupos: 

G1: Formado com 50 participantes com fissura labiopalatina não-sindrômica, 

dos tipos pré, pós e transforame incisivo, com nível atencional inferior à média 

esperada para idade. 

G2: Formado com 50 participantes com fissura labiopalatina não-sindrômica, 

dos tipos pré, pós e transforame incisivo, com nível atencional na média esperada 

para idade ou superior a ela. 

G3: Formado com 50 participantes sem fissura labiopalatina, com nível 

atencional na média esperada para idade ou superior a ela.  

Critérios de inclusão 

G1 e G2: 

 Estar inscrito no programa de atendimento do Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP); 

 Ter o diagnóstico de fissura labiopalatina não-sindrômica; 

 

 Estar na faixa etária e escolaridade propostas no estudo; 

 

 Consentir formalmente à participação na pesquisa, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento (TA).  

G3: 

 Estar matriculado na rede oficial de ensino; 
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 Estar na faixa etária e escolaridade propostas no estudo; 

 Consentir formalmente à participação na pesquisa, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento (TA).  

 

Critérios de exclusão 

G1, G2 e G3: 

 Apresentar evidências ou diagnósticos de desordens neurológicas, 

deficiências sensoriais ou intelectuais, alterações psiquiátricas ou condições 

sindrômicas. 

 Comportamentos não colaborativos que interfiram na coleta. 

 Retirar o consentimento formalizado. 

 

Desta forma, a amostra foi constituída de acordo com o fluxograma 

apresentado na Figura 1. Para a formação do grupo alvo foram avaliadas 120 

crianças, porém, 20 foram excluídas do estudo, 02 por terem diagnóstico 

neurológico, 08 por apresentarem nível intelectual abaixo da média, 05 que não 

permitiram a coleta do material biológico e 05 que apresentaram alteração da 

atenção após o preenchimento do G1.  

A composição do grupo comparativo partiu da seleção de 150 crianças, 

contudo 95 foram excluídas, pois 87 termos de consentimento não retornaram, 

assim como 8 termos de consentimento voltaram negando a participação das 

crianças no estudo. Sendo assim, 55 crianças foram avaliadas, 5 excluídas da 

amostra, pois 04 apresentarem nível intelectual abaixo da média e 01 com alteração 

da atenção. 

 

Figura 1: Fluxograma da adesão dos participantes ao estudo. 
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3.2 LOCAL 

A coleta de dados instrumentais e do material biológico do G1 e G2 foi 

realizada no Hospital de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP), na 

cidade de Bauru. E do G3, foram realizados em escola privada na cidade de 

Piratininga, ambas do Estado de São Paulo. 

3.3 INSTRUMENTOS 

Para a obtenção dos objetivos propostos, foram selecionados os seguintes 

instrumentos: 

- Matrizes Progressivas Coloridas de Raven: destina-se à avaliação do 

desenvolvimento intelectual de crianças de 5 a 11 anos de idade (RAVEN, 1979).  O 

Raven constitui-se de um teste não verbal para avaliação da inteligência geral. 

Indicado para avaliação em diagnósticos clínicos, em estudos interculturais e 

antropológicos. Útil também para sujeitos portadores de deficiências físicas, afasias, 

paralisia cerebral ou surdez. Os itens do teste são apresentados sob a forma de um 

desenho ou matriz, em que falta uma parte. A tarefa do sujeito consiste em escolher, 

entre as alternativas colocadas na metade inferior da página, a que completa 

corretamente o desenho. A Escala contém 36 itens divididos em três séries: A, Ab e 

B. Os 12 itens de cada série estão dispostos em ordem de dificuldade crescente em 

cada uma delas. A maioria dos itens são impressos com fundos coloridos, o que os 

torna mais atraentes.  

- Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST): instrumento 

desenvolvido para avaliar a capacidade do indivíduo em raciocinar abstratamente e 

modificar suas estratégias cognitivas como resposta a alterações nas contingências 

ambientais (MIGUEL, 2005). Constitui-se de um instrumento de avaliação 

neuropsicológica, adaptado e padronizado para uso no Brasil, restrito a psicólogos. 

É utilizado como uma medida de flexibilidade mental e funções executivas, para a 

faixa etária de 6 a 18 anos. O instrumento é composto pelo manual, conjunto de 

cartas e protocolos de registro. Em cada carta há símbolos de diferentes formas, tais 

como, triângulos, estrelas, círculos ou cruzes, nas cores verde, vermelho, amarelo 

ou azul. O examinando observa quatro cartas estímulo e a tarefa é separá-las 

corretamente de um baralho para as pilhas em frente à carta-estímulo. Ele deverá 

fazer escolhas combinando conforme o modelo e critérios estratégicos adotados. As 

respostas são anotadas pelo examinador em folha de resposta com marcação 
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específica para a classificação, que são divididas em desempenho esperado; defeito 

ligeiro; defeito moderado; defeito moderado a severo e defeito severo. 

- Trail Manking Test (TMT): desenvolvido por Partington em 1938, como uma 

ferramenta para avaliar a atenção, dividido em duas partes, a primeira, chamada 

Parte A (TMT A), usada para avaliar a atenção sustentada e a segunda, denominada 

Parte B (TMT B), que avalia a mudança de configuração de atenção, ou seja, 

atenção alternada. Em ambas as partes, o sujeito deve desenhar um trajeto em 

menor tempo possível e sem tirar o lápis do papel. Na parte A, deve desenhar o 

trajeto, em ordem crescente, entre os números na sequencia de 1 a 25. Na parte B 

há uma maior demanda cognitiva por parte do sujeito, pois ele deve desenhar o 

trajeto alternado entre os números e letras (do 1 ao 13 e de  A até L, ou seja, 1-A, 2-

B, 3-C) (CAMPANHOLO, 2014). 

- Protocolo de Triagem para Dificuldades Atencionais: Baseado nos critérios 

estabelecidos pelo DSM-5 (APA, 2014), tem o objetivo neste estudo de identificar 

sinais característicos de dificuldades no controle da atenção infantil, tendo o adulto 

de convívio, como informante. Constituído por 09 frases sintomáticas, deverá ser 

indicado o grau de persistência do comportamento, por meio das alternativas: 

discordo totalmente (DT), discordo parcialmente (DP), concordo parcialmente (CP), 

concordo totalmente (CT). 

- Escala de Transtorno de Déficit de Atenção baseado em BENCZIK, 2002: 

Instrumento que propõe avaliar sinais comportamentais de dificuldades atencionais, 

tendo o professor como fonte de informação. Neste estudo, será utilizada a sub-

escala de desatenção, composta por 16 situações específicas do cotidiano escolar 

da criança, por meio das alternativas: discordo totalmente (DT), discordo 

parcialmente (DP), concordo parcialmente (CP), concordo totalmente (CT).  

- Protocolo de Situação Socioeconômica Familiar (GRACIANO 2013): 

Instrumento que avalia a condição socioeconômica das famílias a partir de 

indicadores, como, renda bruta mensal, número de pessoas residentes na mesma 

moradia, condições da habitação, escolaridade e ocupação dos membros da família. 

A soma da pontuação indicará a classificação como Baixa Inferior (BI), Baixa 

Superior (BS), Média Inferior (MI), Média (M), Média Superior (MS) ou Alta (A). 
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3.4 PROCEDIMENTOS 

3.4.1 Éticos de Pesquisa  

Inicialmente foram adotados os procedimentos éticos da pesquisa, obtendo- 

se a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(nº 517.168 – ANEXO A) do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

HRAC/USP, atendendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS466/2012. 

Para a formalização, foi solicitada aos pais ou responsáveis, a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (HRAC) – TCLE (APÊNDICE A) e aos 

participantes a assinatura do Termo de Assentimento (HRAC) – TA (APÊNDICE B) 

elaborados pela pesquisadora, com linguagem acessível à compreensão da 

proposta, segurança do anonimato e da privacidade. Foi resguardado o direito, 

inclusive, de não aceitarem ou interromper a participação, se assim o desejassem, 

sem que isso pudesse causar constrangimento ou perdas em atendimentos na 

instituição. As sessões de coleta foram agendadas previamente, em horários 

alternativos aos tratamentos clínicos do protocolo hospitalar que ocorreram no 

mesmo dia, ou em outras oportunidades de retorno hospitalar, sempre respeitando a 

disposição, fadiga, interesse e motivação da criança. 

Para a composição do G3, foi encaminhada uma carta-convite à escola 

(APÊNDICE C), após o consentimento formal da escola participante na pesquisa 

(ANEXO B), foi encaminhada uma carta-convite (APÊNDICE D) aos 

pais/responsáveis dos alunos matriculados do 2° ao 5° ano do ensino fundamental, 

juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ESCOLA) – TCLE 

(APÊNDICE E) e o Termo de Assentimento (ESCOLA) – TA (APÊNDICE F). Foram 

considerados participantes do estudo, somente aqueles que retornaram com o TCLE 

e o TA, assinados pelos responsáveis e pelos próprios participantes, formalizando 

assim o consentimento. Também foram empregados os procedimentos éticos com o 

aluno participante, respeitando a disposição, fadiga, interesse e motivação para a 

pesquisa. 

3.4.2 Coleta de Dados  

Para a composição do G1 e do G2, foi realizada a consulta ao Centro de 

Processamento de Dados para a obtenção de informações referentes à seleção e 

agendamento da população alvo. Os responsáveis foram contatados durante a 

rotina hospitalar para o convite à participação espontânea no estudo. Para a 
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formação do G3, após a recepção dos termos de consentimento devidamente 

autorizados, o contato individual com os participantes foi realizado em horário 

predefinido pela escola, respeitando a privacidade e isenção de barulho, suficiente 

para a não interferência significativa nos procedimentos adotados.  

O primeiro procedimento de coleta, a ser aplicado em ambos os grupos, foi o 

Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, restrito a psicólogos, que 

serviu como instrumento de triagem, sua aplicação teve duração média de 10 

minutos. Os candidatos que tiveram nível intelectual preservado (na média, acima da 

média ou superior à média) foram considerados participantes do estudo, os 

candidatos que não foram elegíveis, ou seja, tiveram nível intelectual abaixo da 

média, foram dadas orientações e/ou encaminhamentos para a reabilitação 

cognitiva, disponíveis no Laboratório de Neuropsicologia do HRAC-USP, ou, 

direcionada a intervenção para a cidade de origem e não foram considerados no 

estudo. Aos que não foram elegíveis do G3 as orientações foram direcionadas à 

escola, assim como, aos pais/responsáveis que receberam encaminhamentos para a 

reabilitação cognitiva na comunidade. 

O segundo procedimento de coleta, a ser aplicado em ambos os grupos, foi o 

Trail Manking Test, que serviu como instrumento de triagem, para selecionar os 

participantes dos grupos, a aplicação teve duração média de 10 minutos. Os 

candidatos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais HRAC/USP, ou 

seja, com presença de fissura labiopalatina, que tiveram nível atencional alterado 

(deficitário) foram considerados participantes do G1 (fissura com alteração da 

atenção), os que tiveram nível atencional preservado (limítrofe, média inferior, 

média, média superior e superior à média) foram considerados participantes do G2 

(fissura sem alteração da atenção).  Os candidatos da escola, sem presença de 

fissura labiopalatina, que tiveram nível atencional preservado (limítrofe, média 

inferior, média, média superior e superior à média) foram considerados participantes 

do G3 (sem fissura e sem alteração da atenção) e os candidatos que tiveram nível 

atencional alterado (deficitário) não foram considerados no estudo, foram dadas 

orientações e encaminhamentos, à escola e aos pais/responsáveis.  

Em seguida, como terceiro procedimento, foi realizada a coleta de saliva pela 

pesquisadora, previamente calibrada para este manuseio. Os participantes, de todos 

os grupos, foram orientados a permanecerem sem ingerir alimentos, bebidas ou 
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escovar os dentes por, no mínimo, meia hora antes da coleta. Foi coletado 5 ml de 

saliva dispensada em tubo tipo Falcon (WALTRICK-ZAMBUZZI, et al, 2012). Este, 

por sua vez, foi acondicionado em gelo picado para ser transportado para o 

Laboratório de Farmacologia e Genética da FOB-USP onde foram armazenadas em 

freezer a -20°C, até o momento da extração de DNA.  

Seguidamente, como quarto procedimento, foi realizada a investigação 

cognitiva para a análise neuropsicológica, com a aplicação do Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas, com tempo médio de 20 minutos.  

A aplicação do Protocolo de Triagem para Dificuldades Atencionais 

(APÊNDICE G) do G1 e G2, foram dadas orientações aos pais/responsáveis e eles 

respondiam paralelamente à investigação cognitiva dos participante, enquanto 

esperavam o termino do procedimento, já para os participantes do G3 os Protocolos 

de Triagem para Dificuldades Atencionais, foram enviados aos pais/responsáveis por 

meio do aluno participante. 

A Escala de Déficit de Atenção (APÊNDICE H) para G1 e G2, foi 

encaminhada à professora, por meio da própria criança e devolvida por contato via 

e-mail ou telefônico. Para o G3, foi aplicada diretamente à professora do aluno 

participante. 

Por fim, o Protocolo de Situação Socioeconômica Familiar, do G1 e G2 os 

dados foram retirados do prontuário de cada participante, já para os participantes do 

G3 os Protocolo de Situação Socioeconômica Familiar, foram enviados aos 

pais/responsáveis por meio do aluno participante. 

Ao término do processo avaliativo, foi dada a devolutiva aos participantes, aos 

pais/responsáveis, assim como à escola (G3), sobre os resultados constatados, 

retribuindo em parte, a colaboração prestada no projeto. 

3.4.3 Análise de Dados 

3.4.3.1 Intrumentos Neuropsicológicos 

A correção do teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven foi feita 

através de um crivo ou chave de correção. Os totais parciais de cada série permitem 

determinar a consistência da pontuação, que indica a validade do resultado. O total 
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de acertos é convertido em percentil. Na interpretação dos resultados é considerada 

a porcentagem das populações e agrupada em escore, classificando o desempenho 

pelo escore obtido, da seguinte forma: (I) Intelectualmente Superior (escore 95 ou 

superior); (II) Definidamente acima da média (75-94); (III) Intelectualmente médio 

(74-26, sendo III+ com escore entre 50 e 74 e III- com escore entre 26 e 49); (IV) 

Definidamente abaixo da média (25-6, sendo IV- com escore entre 6 e 10); (V) 

Intelectualmente Deficiente (escore 5 ou inferior).  

O teste Wisconsin de Classificação de Cartas, as respostas são anotadas 

pelo examinador em folha de resposta com marcação específica para a categoria. A 

Avaliação quantitativa é dividida em: 1) Número de categorias completadas: refere-

se ao número de sequências de 10 pareamentos corretos consecutivos com a 

categoria critério de classificação, marcadas no alto do protocolo; 2) Número de 

ensaios para completar a primeira categoria: refere-se a quantas vezes o sujeitou 

persistiu antes de completar a primeira categoria; 3) Fracasso em manter o contexto: 

quando após uma sequência de acertos (pelo menos cinco), acontece um erro, não 

possibilitando completar a categoria e  4) Aprendendo a aprender: reflete a mudança 

de eficiência ao longo das diversas categorias. O cálculo é feito especificamente 

para cada categoria. Os dados são interpretados de acordo com as Tabelas para as 

diferentes idade, sendo os dados obtidos equiparados a um percentil, que terá a 

interpretação: > 16 - desempenho esperado (adequada flexibilidade mental) 11-16 - 

desempenho com defeito médio – ligeiro (razoável flexibilidade mental) 6 – 10 - 

desempenho com defeito médio – moderado (suficiente flexibilidade mental) 2 - 5 - 

desempenho com defeito moderado a severo (fraca flexibilidade mental) < ou = 1 - 

desempenho com defeito severo (rigidez neuro-cognitiva). 

O Trail Manking Test, corrigido através do tempo que a criança leva para 

realizar o que foi solicitado, tanto na figura A como na figura B. Calcula-se o 

Percentil através do calculo do Z score e olha-se na tabela de conversão de Miotto 

(2012), para verificar a classificação final, que é dividida em: superior, média 

superior, média, média inferior, limítrofe e deficitário. 

O Protocolo de Triagem para Dificuldades Atencionais, através das respostas 

ao questionário por meio das alternativas que somadas demostram o grau de 

persistência do comportamento. Quando a maioria das respostas estivessem nas 

alternativas discordo totalmente (DT), a classificação dada era Atenção Adequada, 

quando a maioria das respostas somassem nas alternativas discordo parcialmente 
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(DP) e concordo parcialmente (CP) a classificação era Atenção Média, e quando a 

maioria das respostas fossem dadas nas alternativas concordo totalmente (CT) a 

classificação era Atenção Alterada.  

A Escala de Transtorno de Déficit de Atenção, para a correção, através da 

indicação das respostas ao questionário, foi dividida em duas partes; Parte 1 

(questões de 1 a 10): discordo totalmente (DT) seria a classificação Atenção 

Alterada, discordo parcialmente (DP) e concordo parcialmente (CP) a classificação 

era Atenção Média, e quando a maioria das respostas fossem dadas nas alternativas 

concordo totalmente (CT) a classificação era Atenção Adequada. Parte 2 (questões 

de 11 a 16): discordo totalmente (DT) seria a classificação Atenção Adequada, 

discordo parcialmente (DP) e concordo parcialmente (CP) a classificação era 

Atenção Média, e quando a maioria das respostas fossem dadas nas alternativas 

concordo totalmente (CT) a classificação era Atenção Alterada. Por fim, eram 

somadas as classificações de cada parte para a obtenção da classificação final: 

Atenção Adequada (Parte 1 (CT) + Parte 2 (DT)); Atenção Alterada (Parte 1 (DT) + 

Parte 2 (CT)); Atenção Média (Parte 1 (CP e DP) + Parte 2 (CP e DP)).  

O Protocolo de Situação Socioeconômica Familiar têm uma pontuação para 

cada resposta dada, a renda bruta mensal, número de pessoas residentes na 

mesma moradia, condições da habitação, escolaridade e ocupação dos membros da 

família. A soma da pontuação indica a classificação como Baixa Inferior (BI) de 0 a 

20 pontos; Baixa Superior (BS) de 21 a 30 pontos; Média Inferior (MI) de 31 a 40 

pontos; Média (M) de 41 a 47 pontos; Média Superior (MS) de 48 a 54 pontos ou Alta 

(A) de 55 a 57 pontos. 

3.4.3.2 Análise Genética 

A análise molecular a partir do DNA genômico obtido da saliva foi realizada, 

inicialmente por meio de extração de DNA utilizando o QIAamp® DNA Mini and 

Blood Mini Handbook, seguindo as recomendações do fabricante. 

Em seguida foi realizada a qquantificação e qualificação do DNA obtido após 

a extração e diluição das amostras de DNA para PCR. 

A análise da concentração e pureza do DNA, que determina a quantificação e 

qualificação, foi obtida por meio do uso do espectrofotômetro NanoDrop 1000 

(Thermo Scientific, Estados Unidos) (Figura 4) utilizando 2µl do DNA extraído pra 

essa medição.  A concentração do DNA foi determinada com base no comprimento 
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de onda de 260nm, já a pureza e a qualidade foram determinadas pela razão entre 

DNA e proteína (260nm/280nm), sendo consideradas as razões ideais aquelas que 

variaram entre 1,7 a 2,0.  

No laboratório de Farmacologia e Genética da FOB-USP (ANEXO C) 

padronizou-se a quantidade de 50 ng de DNA total para cada reação de PCR.  

Desta forma todas as amostras foram diluídas para uma concentração final de 

10ng/uL sendo que na reação foram utilizadas 5 uL de cada amostra.  

A determinação da variante polimórfica foi realizada por meio do método de 

reação em cadeia da polimerase (PCR), o que possibilitou a determinação do 

número de repetições de 48 pb (VNTR), no éxon 3 do gene DRD4 de cada sujeito 

avaliado.   

Foram utilizados para a PCR do VNTR no gene DRD4 os seguintes primers: 

5´ TGG CAC GTC GCG CCA AGC TGC AC 3´ para Foward  (F) e 5'-CTG CGG GTC 

TGC GGT GGA GTC TG-3' para os Reverse (R), conforme preconizado e 

previamente publicado por (Kaiser et al 2000). 

A amplificação por meio de PCR foi realizada em um volume final de 50 µL, 

utilizando: 5,0 µL  de tampão 10X, 1,5 µL  de MgCl2 (50 mM), 1,0 µL  de dNTPs (10 

mM), Primers Forward e Reverse 1,5 µL de cada (25 µM), Taq Polimerase 0,5 µL 

(5U/uL, Invitrogen®, Carlsbad, Califórnia, EUA), 5 µL de DMSO (10% do volume 

final, Invitrogen®, Carlsbad, Califórnia, EUA) e 5 µL de DNA (10 ng/µL) e Água livre 

de DNAse e RNAse qsp. Foram utilizados controles negativos que consistiram na 

realização da reação sem a presença do DNA para conferir as possibilidades de 

contaminações dos reagentes. 

No processo de termociclagem- TERMOCICLADOR (VERIT, APPLIED 

BIOSYSTEMS, USA), para a PCR após a incubação inicial a 99°C durante 1 minuto, 

foram realizados 40 ciclos de PCR (95°C durante 30 s, 69°C durante 30 s e 72°C 

durante 1 min) e 7 min a 72°C de extensão final, mantidas em 4oC até o momento da 

retirada do aparelho.  

Após a amplificação por meio da PCR, as amostras foram colocadas em um 

gel de agarose 3% corado com brometo de etídeo (100v por 1h com tampão TBE 

1X, compostos por ácido bórico, trisma base e edta). A exposição em luz ultravioleta 

permitiu a captura e análise das marcações dos produtos amplificados. Como 
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padrão dos tamanhos dos fragmentos encontrados, foi utilizado um padrão de peso 

molecular com variação a cada 100 pb (Invitrogen®, Carlsbad, Califórnia, EUA). 

Os fragmentos amplificados com 226 pb são referentes ao genótipo de 2 

repetições de 48 pb no éxon 3 do gene DRD4. Logo, os fragmentos de 274 pb, 322 

pb, 370 pb, 418 pb, 466 pb e 514 pb são referentes ao genótipo de 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

repetições de 48 pb no éxon 3 do gene DRD4. Na figura 2 é possível observar todos 

os genótipos encontrados no presente estudo. 

Figura 2- Gel de agarose 3% corado com brometo de etídeo com os produtos 

amplificados da região do éxon 3 do gene DRD4. 

 

Legenda: M = marcador de peso molecular 100 pb, 1 = paciente com genótipo 2/4 (heterozigoto para 2 e 4 

repetições de 48 pb), 2 = paciente com genótipo 3/4 (heterozigoto para 3 e 4 repetições de 48 pb), 3 = 

paciente com genótipo 4/4 (homozigoto para 4 repetições de 48 pb), 4 = paciente com genótipo 4/5 

(heterozigoto para 4 e 5 repetições de 48 pb), 5 = paciente com genótipo 4/7 (heterozigoto para 4 e 7 

repetições de 48 pb), 6 = paciente com genótipo 2/2 (homozigoto para 2 repetições de 48 pb), 7 = paciente 

com genótipo 3/3 (homozigoto para 3 repetições de 48 pb), 8 = paciente com genótipo 3/5 (heterozigoto 

para 3 e 5 repetições de 48 pb), 9 = paciente com genótipo 2/7 (heterozigoto para 2 e 7 repetições de 48 

pb), 10 = paciente com genótipo 5/6 (heterozigoto para 5 e 6 repetições de 48 pb), 11 = paciente com 

genótipo 6/7 (heterozigoto para 6 e 7 repetições de 48 pb) e 12 =  paciente com genótipo 7/8 (heterozigoto 

para 7 e 8 repetições de 48 pb). 

 

Figura 3: Fluxograma das mostras genotipadas. 
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3.4.4 Análise Estatística  

Os achados foram submetidos à análise neuropsicológica da função cognitiva 

avaliada, assim como, à estatística descritiva (média, valores máximo e mínimo, 

desvio padrão, intervalo de confiança), e demonstrados em tabelas de frequência. 

Para os comparativos foi utilizado o teste Qui-quadrado (χ 2). Quando verificado 

significância estatística o teste dos resíduos ajustados foi aplicado. Nos casos em 

que o resíduo ajustado foi maior que 1,96 em valor absoluto, há evidencias de uma 

associação estatisticamente significativa entre as categorias. O nível de significância 

adotado em todos os testes foi de 5%. Os dados referentes a analise molecular 

foram tabulados no programa Excel 8.0. As comparações entre frequências dos 

genótipos e alelos foram realizadas através do teste do Qui-quadrado (χ 2). Valores 

de p<0,05 serão considerados estatisticamente significativos. 
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4  RESULTADOS 

Os resultados foram organizados em tabelas e gráficos, considerando a 

caracterização da amostra, os desempenhos nas habilidades neuropsicológicas, a 

comparação dos grupos quanto aos tipos de fissura e do grupo controle, a 

frequência de variante no gene DRD4 e a correlação dos achados neuropsicológicos 

aos genéticos. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à caracterização dos participantes 

dos três grupos (G1, G2 e G3), relacionada ao sexo e a idade. 

Tabela 1- Caracterização dos participantes de G1, G2 e G3 com relação ao sexo e idade. 

    Sexo Idade 

Participantes   Masculino Feminino 07a 08a 09a 10a 

G1 
N 29 21 15 10 12 13 

% 58 42 30 20 24 26 

  
 

      
G2 

N 26 24 12 13 12 13 

% 52 48 24 26 24 26 

  
 

      
G3 

N 21 29 18 8 9 15 

% 42 58 36 16 18 30 

 

Neste estudo, houve homogeneidade dos grupos com relação ao gênero e 

faixa etária, com leve predomínio do masculino, já que no total, 76 participantes 

foram do sexo masculino e 74 do feminino. A média de idade foi de 8,5 anos para o 

G1 e G2 e de 8,4 anos para G3. 

Na comparação entre os grupos não houve diferença estatística (p=0,271) 

com relação ao sexo dos participantes, no G1, 58% dos participantes eram do sexo 

masculino e 42% do sexo feminino, no G2, 52% dos participantes eram do sexo 

masculino e 48% do sexo feminino, e no G3, 42% dos participantes eram do sexo 

masculino e 58% do sexo feminino, como demonstra a Tabela 2. 
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Tabela 2- Comparação do G1, G2 e G3 com relação ao sexo. 

Participantes   Masculino Feminino Valor p 

G1 
N 29 21 

Qui-quadrado 
% 58 42 

  
 

  
G2 

N 26 24 

% 52 48 

(p=0,271) 
  

 
  

G3 
N 21 29 

% 42 58 

 

Com relação à idade, na comparação dos grupos, não houve diferença 

significante (p=0,788), no G1, 30% dos participantes estavam com 7 anos, 20% 

estavam com 8 anos, 24% estavam com 9 anos e 26% estavam com 10 anos. No 

G2, 24% dos participantes estavam com 7 anos, 26% com 8 anos, 24% com 9 anos 

e 26% com 10 anos. Já no G3, 36% dos participantes estavam com 7 anos, 16% 

com 8 anos, 18% com 9 anos e 30% com 10 anos (Tabela 3). 

Tabela 3- Comparação do G1, G2 e G3 com relação à idade. 

Participantes   7 Anos 8 Anos 9 Anos 10 Anos Valor p 

G1 
N 15 10 12 13 

Qui-quadrado 
% 30 20 24 26 

  
 

    
G2 

N 12 13 12 13 

% 24 26 24 26 

(p=0,788) 
  

 
    

G3 
N 18 8 9 15 

% 36 16 18 30 

 

A amostra do G1 e do G2 foi caracterizada por participantes com presença de 

fissura labiopalatina reparada, nos diferentes tipos, que foram equilibradas 

(p=0,773), na comparação de grupos, sendo no G1, 11 participantes com fissura 

pré-forame incisivo, 5 participantes com fissura pós-forame incisivo e 34 

participantes com fissura transforame incisivo, e no G2, 12 participantes com fissura 

pré-forame incisivo, 7 participantes com fissura pós-forame incisivo e 31 

participantes com fissura transforame incisivo. Houve predomínio da fissura 
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transforame incisivo em ambos os grupos, assim como a minoria com fissura pós-

forame incisivo como demonstra a Figura 4. 

Figura 4- Representação do tipo de fissura labiopalatina do G1 e do G2. 

Qui-quadrado (p=0,773) 

Comparando no G1 e no G2, os tipos de fissura com relação ao sexo e a 

idade, não houve diferença estatística. Com relação ao sexo, nos três tipos de 

fissuras obtivemos um predomínio percentual do sexo masculino, sendo 56,5% pré-

forame incisivo, 58,3% pós-forame incisivo e 53,8% transformare comparado com o 

sexo feminino, sendo 43,5% pré-forame incisivo, 41,7% pós-forame incisivo e 46,2% 

transforame incisivo (Tabela 4). 

Tabela 4- Comparação do tipo de fissura com relação ao sexo. 

Participantes   Masculino Feminino Valor p 

Transforame  
N 35 30 

Qui-quadrado 
% 53,8 46,2 

   
  

Pré-forame 
N 13 10 

% 56,5 43,5 

(p=0,946) 
   

  
Pós-forame 

N 7 5 

% 58,3 41,7 

 

 Com relação à idade, a maioria das crianças com fissura pré-forame incisivo 

(34,8%) estavam com 8 anos, e a minoria (8,7%) com 9 anos, a maioria das crianças 

com fissura pós-forame incisivo (33,3%) também estavam com 8 anos, e a minoria 

68% 

22% 

10% 

62% 

24% 

14% 

Transforame Pré-forame Pós-forame

G1

G2
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(16,7%) com 7 anos, já a maioria das crianças com fissura transforame incisivo 

(29,2%) estavam com 9 anos, e a minoria (18,5%) com 8 anos (Tabela 5). 

Tabela 5- Comparação do tipo de fissura com relação à idade. 

Participantes   7 Anos 8 Anos 9 Anos 10 Anos Valor p 

Transforame 
N 18 12 19 16 

Qui-quadrado 
% 27,7 18,5 29,2 24,6 

   
    

Pré-forame 
N 6 8 2 7 

% 26,1 34,8 8,7 30,4 

(p=0,415) 
   

    
Pós-forame 

N 2 4 3 3 

% 16,7 33,3 25,0 25,0 

 

4.2 COMPARAÇÃO DOS DESEMPENHOS POR TIPO DE FISSURA 

Para avaliar os recursos cognitivos do G1 e G2, foram utilizados os 

instrumentos descritos na metodologia. 

Os resultados obtidos na análise das Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven (RAVEN, 1979), instrumento utilizado para triagem, excluindo da amostra 

crianças que apresentassem classificações abaixo da média, a fim de excluir 

participantes que por ventura obtivessem algum grau de deficiência intelectual, não 

apresentam diferença estatística (p=0,981) com relação ao tipo de fissura, pois na 

classificação superior, ocorreu 17,4% com fissura labiopalatina pré-forame incisivo, 

16,7% com fissura pós- forame incisivo e 16,9% com fissura labiopalatina 

transforame incisivo; na classificação acima da média, 39,1% com fissura 

labiopalatina pré-forame incisivo, 50% com fissura labiopalatina pós-forame incisivo 

e 43,1% com fissura labiopalatina transforame incisivo e na classificação média 

obtivemos 43,5% com fissura labiopalatina pré-forame incisivo, 33,3% com fissura 

labiopalatina pós-forame incisivo e 40% com fissura labiopalatina transforame 

incisivo (Tabela 6). 
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Tabela 6- Demonstrativo da classificação do nível intelectual do G1 e G2 com 

relação ao tipo de fissura. 

Participantes   Superior Acima da Média Média Valor p 

Pré-forame 
N 4 9 10 

Qui-quadrado 
% 17,4 39,1 43,5 

  

    
Pós-forame 

N 2 6 4 

% 16,7 50,0 33,3 

(p=0,981) 

  

    

Transforame 

N 11 28 26 

% 16,9 43,1 40,0 

 

Os resultados cognitivos obtidos por meio do Trail Making Test (TMT) Figura 

A, utilizado como critério de inclusão nos grupos, alteração da atenção (G1) ou 

atenção preservada (G2), não apresentou diferença significante (p=0,449), com 

relação ao tipo de fissura, pois dos participantes com fissura pré-forame incisivo, 

4,3% obtiveram classificação superior, 4,3% média superior, 21,7% média, 8,7% 

média inferior, 13% limítrofe e 47,8% deficitário. Dos participantes com fissura 

pós-forame incisivo, 25% obtiveram a classificação média, 41,7% média inferior e 

33,3% deficitário. Não houve participante com fissura pós-forame incisivo com 

classificações superior, média superior e limítrofe. Dos participantes com fissura 

labiopalatina transforame incisivo, 1,5% teve classificação superior, 3,1% média 

superior, 12,3% média, 18,5% média inferior, 13,8% limítrofe e 50,8% deficitário 

(Tabela 7).  
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Tabela 7- Demonstrativo da classificação da atenção sustentada (TMT A) do G1 e G2 

com relação ao tipo de fissura. 

Participantes   Superior Média Superior Média Média Inferior Limítrofe Deficitário Valor p  

Pré-forame 

N 1 1 5 2 3 11 

Qui-quadrado 

% 4,3 4,3 21,7 8,7 13,0 47,8 

  

 

      

Pós-forame 

N 0 0 3 5 0 4 

% 0,0 0,0 25,0 41,7 0,0 33,3 

(p=0,449)   
      

Transforame 

N 1 2 8 12 9 33 

% 1,5 3,1 12,3 18,5 13,8 50,8 

 

Nos resultados obtidos por meio do Trail Making Test (TMT) Figura B, 

utilizado como critério de inclusão nos grupos, alteração da atenção (G1) ou atenção 

preservada (G2), com relação ao tipo de fissura, não houve diferença significante 

(p=0,450), pois dos participantes com fissura pré-forame incisivo, 4,3% estavam na 

classificação superior, 21,7% média, 26,1% média inferior, 8,7% limítrofe e 39,1% 

deficitário, não obtivemos participantes na classificação média superior, dos 

participantes com fissura pós-forame incisivo, 8,3% obtiveram classificação 

superior, 16,7% média superior, 33,3% média, 16,7% na média inferior e 25% no 

deficitário, não obtivemos participantes na classificação limítrofe, dos participantes 

com fissura labiopalatina transforame incisivo, 3,1% obtiveram classificação 

superior, 3,1% média superior, 30,8% média, 23,1% média inferior, 12,3% 

limítrofe e 27,7% deficitário, como demonstrado na Tabela 8. 
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Tabela 8- Demonstrativo da classificação da atenção alternada (TMT B) do G1 e G2 com 

relação ao tipo de fissura. 

Participantes   Superior Média Superior Média Média Inferior Limítrofe Deficitário Valor p 

Pré-forame 

N 1 0 5 6 2 9 

Qui-quadrado 

% 4,3 0,0 21,7 26,1 8,7 39,1 

  

 

      

Pós-forame 

N 1 2 4 2 0 3 

% 8,3 16,7 33,3 16,7 0,0 25,0 

(p=0,450)         

Transforame 

N 2 2 20 15 8 18 

% 3,1 3,1 30,8 23,1 12,3 27,7 

 

No desempenho do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) com 

relação à flexibilidade cognitiva (categorias completas), não houve diferença 

estatística (p=0,762) quanto ao tipo de fissura, 100% da amostra dos participantes 

com fissura labiopalatina pré e pós-forame incisivo, obtiveram a classificação 

esperado, assim como 99% da amostra de participantes com fissura transforame 

incisivo que em apenas 1% apresentou classificação defeito moderado a severo 

(Tabela 10). Quanto ao desempenho relacionado à velocidade de processamento 

(ensaios para completar a categoria), não houve diferença significativa (p=0,762) 

com relação ao tipo de fissura, 100% da amostra dos participantes com fissura 

labiopalatina pré e pós-forame incisivo obtiveram a classificação esperado, assim 

como 98,5% da amostra de participantes com fissura transforame incisivo que em 

apenas 1% apresentou defeito ligeiro (Tabela 9). 
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Tabela 9- Demonstrativo da classificação da flexibilidade cognitiva e da 

velocidade de processamento do G1 e G2 com relação ao tipo de fissura. 

    Flexibilidade Cognitiva  Velocidade de Processamento   

Participantes   Esperado 
Defeito Moderado 

 aSevero 
  Esperado Defeito Ligeiro Valor p 

Pré-forame 
N 23 0 

Qui-quadrado 

23 0 

Qui-quadrado 
% 100 0 100 0 

  
 

    
Pós-forame 

N 12 0 12 0 

% 100 0 

(p=0,762) 

100 0 

(p=0,762)  
 

    

Transforame 
N 64 1 64 1 

% 99 1 98,5 1,5 

Quando avaliada a sustentação da atenção (fracasso em manter o contexto), 

pelo desempenho do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), os 

resultados obtidos não demonstram diferença estatística (p=0,710) com relação ao 

tipo de fissura, a maioria da população apresentou classificação esperado, 73,9% 

para fissura pré-forame incisivo, 91,7% para fissura pós-forame incisivo, e 75,4% 

para fissura transforame incisivo, embora 13% dos participantes com fissura pré-

forame incisivo tenham apresentado a classificação defeito moderado, assim como 

8,3% com fissura pós-forame incisivo e 10,8% com fissura transforame. A 

classificação defeito severo, apareceu em 2% dos participantes com fissura pré-

forame incisivo e 3% dos participantes com fissura transforame incisivo (Tabela 10). 

Tabela 10- Demonstrativo da classificação da sustentação da atenção do G1 e G2 com 

relação ao tipo de fissura. 

Participantes   Esperado 
Defeito 

Ligeiro 

Defeito 

Moderado 

Defeito Moderado a 

Severo 

Defeito 

Severo Valor p 

Pré-forame 

N 17 0 3 1 2 

Qui-

quadrado 

% 73,9 0,0 13,0 4,3 8,7 

  

 

     

Pós-forame 

N 11 0 1 0 0 

% 91,7 0,0 8,3 0,0 0,0 

(p=0,710)   
     

Transforame 

N 49 5 7 1 3 

% 75,4 7,7 10,8 1,5 4,6 



4 Resultados 

 

55 

Com relação à habilidade para aprender com a tarefa (aprendendo a 

aprender), pelo desempenho do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas 

(WCST), os resultados obtidos não demonstram diferença estatística (p=0,641) 

quanto ao tipo de fissura, os três tipos de fissura apresentaram em sua maioria a 

classificação esperado, 97,7% para fissura pré-forame incisivo, 91,7% para fissura 

pós-forame incisivo, e 90,8% para fissura transforame incisivo, a classificação 

defeito severo apareceu em 8,3% dos participantes com fissura pós-forame incisivo 

e 6,2% dos participantes com fissura transforame incisivo (Tabela 11). 

Tabela 11- Demonstrativo da classificação da habilidade para aprender com a 

tarefa do G1 e G2 com relação ao tipo de fissura. 

Participantes   Esperado 
Defeito 

Ligeiro 

Defeito 

Moderado 

Defeito Moderado a 

Severo 

Defeito 

Severo Valor p 

Pré-forame 

N 22 1 0 0 0 

Qui-

quadrado 

% 95,7 4,3 0,0 0,0 0,0 

  

 

     

Pós-forame 

N 11 0 0 0 1 

% 91,7 0,0 0,0 0,0 8,3 

(p=0,641)   
     

Transforame 

N 59 0 1 1 4 

% 90,8 0,0 1,5 1,5 6,2 

Quando avaliada as respostas ao Protocolo de Atenção para pais ou 

responsáveis dos participantes do G1 e do G2, não apresentam diferença estatística 

(p=0,188) quanto ao tipo de fissura, em sua maioria os pais consideraram a atenção 

dos filhos adequada, todavia 26,1% dos pais de participantes com fissura pré-

forame incisivo acreditam que seus filhos tenham atenção alterada, assim como 

25% dos participantes com fissura pós-forame incisivo e 18,5% dos participantes 

com fissura transforame incisivo. Algumas das respostas dos pais classificaram seus 

filhos com uma atenção média, sendo 8,7% dos participantes com fissura pré-

forame incisivo, 25% com fissura pós-forame incisivo e 35,4% com fissura 

transforame incisivo (Tabela 12). Quanto à Escala de Atenção, respondido pelos 

professores dos participantes do G1 e do G2, não houve diferença estatística 
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(p=0,739) com relação ao tipo de fissura, 60,9% da população com fissura pré-

forame incisivo foi classificada com a atenção adequada, assim como 41,7% dos 

participantes com fissura pós-forame incisivo e 47,7% dos participantes com fissura 

transforame incisivo. A classificação atenção média, englobou 21,7% de 

participantes com fissura pré-forame incisivo, 41,7% de participantes com fissura 

pós-forame incisivo e 33,8% de participantes com fissura transforame incisivo. A 

classificação atenção alterada apareceu em 17,4% das respostas dos professores 

de participantes com fissura pré-forame incisivo, 16,7% de participantes com fissura 

pós-forame incisivo e 18,5% de participantes com fissura transforame incisivo 

(Tabela 12). 

Tabela 12- Demonstrativo das respostas ao Protocolo de Atenção para Pais ou Responsáveis 

e a Escala de Atenção para Professores dos participantes do G1 e G2 com relação ao tipo de 

fissura. 

    Protocolo de Atenção para Pais Escala de Atenção para Professores 

Participantes   Adequada 
Atenção 
Média 

Alterada 
Valor 

p 
Adequada 

Atenção 
Média 

Alterada Valor p 

Pré-forame 
N 15 2 6 

Qui- 
quadrado 

14 5 4 

Qui-quadrado 

% 65,2 8,7 26,1 60,9 21,7 17,4 

  

       

Pós-forame 
N 6 3 3 5 5 2 

% 50 25 25 

(p=0,188) 

41,7 41,7 16,7 

(p=0,739) 
 

       

Transforame 
N 30 23 12 31 22 12 

% 46,2 35,4 18,5 47,7 33,8 18,5 

 

4.3 COMPARAÇÃO DOS DESEMPENHOS POR GRUPOS G1, G2 e G3 

Para avaliar os recursos cognitivos dos grupos, foram utilizados os 

instrumentos descritos na metodologia, visando obter as informações necessárias 

para responder aos objetivos do estudo. 

Os resultados obtidos na análise das Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven (RAVEN, 1979), teste utilizado como instrumento de triagem, eliminando da 

amostra crianças que apresentassem classificações abaixo da média, a fim de 

excluir participantes que por ventura obtivessem algum grau de deficiência 

intelectual, não demonstram diferenças significantes (p=0,082) entre os grupos, nas 

classificações média, acima da média e superior. Sendo assim as porcentagens das 

classificações elegíveis em sua maioria, se dividiram em 54% média para G1, 52% 
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acima da média para G2 e 42% acima da média para G3, como demostrado na 

Tabela 13. 

Tabela 13- Demonstrativo da classificação do nível intelectual do G1, G2 e G3. 

Participantes   Superior Acima da Média Média Valor p 

G1 
N 6 17 27 

Qui-quadrado 
% 12 34 54 

  

    
G2 

N 11 26 13 

% 22 52 26 

(p=0,082) 

  

    

G3 

N 9 21 20 

% 18 42 40 

 

Os resultados obtidos sobre a atenção sustentada, obtidos por meio do Trail 

Making Test (Figura A), demonstram diferença significante (p<0,001) superior com 

relação à classificação deficitário no G1 (96%) para 0% do G2 e do G3, o que era 

esperado por ser uma amostra de conveniência, e inferior com relação à 

classificação média 0% no G1 para 32% do G2 e do G3, média inferior 4% do G1 

para 34% do G2 e 30% do G3 e limítrofe 0% do G1, para 24% do G2 e 22% do G3, 

conforme demostra a Figura 5.  

Figura 5- Demonstrativo da classificação da atenção sustentada do G1, G2 e G3. 

  
Qui-quadrado (p<0,001) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

G1 G2 G3

Superior

Média Superior

Média

Média Inferior

Limítrofe

Deficitário



4 Resultados 
58 

Quando avaliado os resultados sobre a atenção alternada, obtidos por meio 

do Trail Making Test (Figura B), demonstraram diferença significante (p<0,001) 

superior com relação à classificação deficitário no G1 (60%), comparado aos outros 

grupos, diferença significante inferior com relação à classificação média, 8% no G1 

para 50% no G2 e 58% no G3 e diferença estatística inferior com relação à 

classificação média superior, 0% do G1 para 8% do G2 e 8% do G3 (Figura 6).  

Figura 6- Demonstrativo da classificação da atenção alternada do G1, G2 e G3. 

Qui-quadrado (p<0,001) 

Os resultados obtidos por meio do Teste Wisconsin de Classificação de 

Cartas (WCST) (categorias completas) sobre a flexibilidade cognitiva, não 

demonstram diferença significante (p=0,365), já que G2 e G3 estiveram em 100% na 

classificação esperado para 98% do G1, com 2% na classificação defeito de 

moderado a severo (Tabela 14). Com relação à velocidade de processamento 

(ensaios para completar a categoria), não apresentam diferença significativa 

(p=0,365), pois G2 e G3 estiveram 100% na classificação esperado, para com 98% 

do G1, aparecendo à classificação defeito ligeiro em 2% (Tabela 14). 
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Tabela 14- Demonstrativo da classificação da flexibilidade cognitiva e da velocidade de 

processamento do G1, G2 e G3. 

    Flexibilidade Cognitiva  Velocidade de Processamento 

Participantes   Esperado 
Defeito Moderado 

a Severo  
Valor p Esperado 

Defeito 
Ligeiro  

Valor p 

G1 
N 49 1 

Qui-
quadrado 

49 1 

Qui-
quadrado 

% 98 2 98 2 

  

     
G2 

N 50 0 50 0 

% 100 0 

(p=0,365) 

100 0 

(p=0,365) 
  

     
G3 

N 50 0 50 0 

% 100 0 100 0 

 

Entretanto de forma descritiva, constatou-se que com relação ao número de 

categorias completas, a média do G3 foi melhor do que a média dos outros grupos, 

pois a maioria dos participantes do G1 completaram apenas 4 categorias, como 

demonstra a Tabela 15.  

Tabela 15- Demonstrativo do número de categorias completadas do G1, G2 e G3. 

Categorias Completas  

Número de Categorias  G1 G2 G3 

0 1 0 0 

1 0 1 0 

2 5 1 0 

3 9 2 1 

4 14 5 3 

5 9 10 4 

6 12 31 42 

Média 3 3,5 4,5 

 

Com relação aos ensaios para completar a categoria, o G1 teve uma média 

maior de ensaios comparada com a média dos outros grupos. A Tabela 16 

demonstra estes achados.  
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Tabela 16- Demonstrativo do número de ensaios para completar a categoria do G1, G2 e G3. 

Ensaios para Completar a Categoria  

Número de Ensaios  G1 G2 G3 

10 7 7 5 

11 10 13 12 

12 6 12 13 

13 1 4 4 

14 1 1 3 

15 0 1 1 

16 2 0 1 

18 1 3 1 

19 3 2 1 

20 2 0 0 

21 3 1 0 

22 0 0 3 

23 1 1 2 

24 1 0 0 

25 1 0 1 

27 1 0 0 

28 1 0 0 

29 2 0 0 

31 1 0 0 

33 0 2 0 

34 2 0 0 

35 0 1 0 

36 0 1 0 

38 1 0 0 

40 0 0 1 

41 1 0 0 

42 0 0 1 

46 0 0 1 

47 1 0 0 

48 1 0 0 

63 0 1 0 

Média 24,95 23,07 21,73 

 

Com relação à sustentação da atenção, analisada por meio do Teste 

Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) (fracasso em manter o contexto), 

demonstraram diferença significante (p=0,035) inferior, na classificação esperado do 

G1, 68% dos participantes, aos outros grupos, 86% do G2 e 96% do G3 e diferença 

significativa na classificação defeito moderado do G1, 18% dos participantes, 

sendo superior quando comparado aos outros grupos, como demostra a Figura 7. 
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Figura 7- Demonstrativo da sustentação da atenção do G1, G2 e G3. 

Qui-quadrado (p=<0,0035) 

Quanto à habilidade para aprender com a tarefa, observada por meio do 

Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) (aprendendo a aprender) foi 

constatado que tanto no G1 quanto no G2 e no G3 os participantes tiveram em sua 

maioria, seus desempenhos classificados como esperado, ou seja, 88% no G1, 96% 

no G2 e 100% no G3, porém, 8% dos participantes do G1 tiverem seus 

desempenhos na classificação defeito severo, assim como 1% do G2 (Tabela 17). 

Na comparação dos desempenhos entre os grupos, não houve significância 

estatística (p=0,170).   

Tabela 17- Demonstrativo da classificação da habilidade para aprender com a tarefa do G1, 

G2 e G3. 

Participantes   Esperado 

Defeito 

Ligeiro 

Defeito 

Moderado 

Defeito Moderado a 

Severo 

Defeito 

Severo  Valor p 

G1 

N 44 1 1 0 4 

Qui-

quadrado 

% 88 2 2 0 8 

 
      

G2 
N 48 0 0 1 1 

% 96 0 0 2 2 

(p=0,170) 

  

      

G3 

N 50 0 0 0 0 

% 100 0 0 0 0 
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Quanto às respostas ao questionário sobre atenção para pais ou 

responsáveis, houve diferença estatística (p<0,001) com relação às categorias 

adequada e a alterada, pois no G1, 34% das respostas se enquadraram na 

categoria adequada, sendo inferior quando comparada aos outros grupos, 68% no 

G2 e 76% no G3, e 38% do G1 se enquadraram na categoria alterada, sendo 

superior quando comparado aos outros grupos, 4% no G2 e 4% no G3. (Figura 8).  

Figura 8- Demonstrativo das respostas ao Protocolo de Atenção para Pais ou Responsáveis 

do G1, G2 e G3. 

           
Qui-quadrado (p<0,001) 
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G3. 
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Quanto ao questionário socioeconômico, houve diferença estatística 

(p=0,002), com relação à categoria baixa inferior 24% no G1, sendo superior 

quando comparado aos outros grupos G2 10% e G3 10%, e na categoria média 

inferior, 2% no G1 para 20% no G2 e 26% no G3, sendo inferior. Houve diferença 

significativa com relação à categoria média 6%, no G3, sendo superior quando 

comparado aos outros grupos (Figura 10).  

Figura 10- Demonstrativo da classificação socioeconômica do G1, G2 e G3. 

Qui-quadrado (p=0,002) 

4.4 FREQUÊNCIA DA VARIANTE DO GENE DRD4 

Para avaliar as frequências da variante do gene DRD4 foram utilizados os 

instrumentos descritos na metodologia. Os genótipos encontrados nos participantes 

são apresentados nas tabelas abaixo, de acordo com as frequências dos genótipos. 

Foram encontrados quatorze tipos de genótipos diferentes no total da 

amostra, são eles: 2/2 (os dois alelos com 2 repetições); 2/4 (um alelo com 2 

repetições e o outro com 4 repetições); 2/7 (um alelo com 2 repetições e o outro com 

7 repetições); 3/3 (os dois alelos com 3 repetições); 3/4 (um alelo com 3 repetições e 

o outro com 4 repetições); 3/5 (um alelo com 3 repetições e o outro com 5 

repetições); 3/7 (um alelo com  3 repetições e o outro com 7 repetições); 4/4 (os dois 

alelos com 4 repetições); 4/5 (um alelo com 4 repetições e o outro com  5 

repetições); 4/7 (um alelo com  4 repetições e o outro com 7 repetições); 5/6 (um 

alelo com 5 repetições e o outro com 6 repetições); 6/7 (um alelo com 6 repetições e 

o outro com 7 repetições); 7/7 (os dois alelos com 7 repetições); 7/8 (um alelo com 7 

repetições e o outro com 8 repetições). 
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4.4.1 Comparação dos genótipos por grupos G1, G2 e G3. 

Ao analisar comparativamente os 3 grupos em relação às frequências dos 

genótipos, não foi constatada diferença estatística (p=0,069). Em G1, o genótipo 4/7 

foi o mais frequente (37,5%), em G2 e em G3 o genótipo 4/4 foi o mais frequente, 

com respectivamente 40% e 42% de frequência. 

Observa-se que o genótipo 3/3 esteve presente em 4% dos participantes 

apenas no G3, assim como o genótipo 3/5 esteve presente em 2% dos participantes 

apenas do G2, o genótipo 5/6 esteve presente em 2,1% dos participantes somente 

do G1, o genótipo 6/7 esteve presente em 2,1% apenas nos participantes do G1, 

assim como o genótipo 7/8, que esteve presente em 4,2% apenas nos participantes 

do G1, como demonstra a Tabela 18. 
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Tabela 18- Demonstrativo da distribuição de genótipos nos grupos 1, 2 e 3. 

Genótipos   G1 G2 G3 Valor p 

2.2 
N 1 0 1 

Qui-quadrado 

% 2,1 0,0 2,0 

2.4 
N 8 3 7 

% 16,7 6,0 14,0 

2.7 
N 1 2 3 

% 2,1 4,0 6,0 

3.3 
N 0 0 2 

% 0,0 0,0 4,0 

3.4 
N 2 0 5 

% 4,2 0,0 10,0 

3.5 
N 0 1 0 

% 0,0 2,0 0,0 

3.7 
N 1 0 1 

% 2,1 0,0 2,0 

(p=0,069) 

4.4 
N 12 20 21 

% 25,0 40,0 42,0 

4.5 
N 1 1 0 

% 2,1 2,0 0,0 

4.7 
N 18 19 8 

% 37,5 38,0 16,0 

5.6 
N 1 0 0 

% 2,1 0,0 0,0 

6.7 
N 1 0 0 

% 2,1 0,0 0,0 

7.7 
N 0 4 2 

% 0,0 8,0 4,0 

7.8 
N 2 0 0 

% 4,2 0,0 0,0 

 

4.4.2 Comparação das frequências alélicas nos grupos: G1, G2 e G3. 

Com relação ao número de repetições para cada possibilidade alélica, na 

comparação de grupos, pudemos observar que o alelo 2Rf foi percentualmente mais 

frequente nos participantes do G3. Para a frequência alélica de 3R, houve diferença 

estatística (p=0,039) superior no G3 quando comparadas as frequências observadas 

para essa possibilidade alélica encontradas nos outros dois grupos (G1 e G2), em 

G3 o alelo 3R foi constatado em 66,7%, comparado a 25% no G1 e 8,3% no G2.  

Para 4R houve distribuição homogênea entre os grupos. 5R apresentou frequência 

de 50% para G1 e G2 e nenhum caso em G3. 6R foi observado somente nos 
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participantes do G1. 7R apresentou frequência percentual semelhante para G1 e G2 

e 8R foi constatado somente no G1 (Tabela 19). 

Tabela 19- Demonstrativo do número de repetições do gene nos grupos 1, 2 e 3. 

  GENÓTIPOS AGRUPADOS   Valor p 

GRUPOS    2R  3R  4R  5R  6R 7R  8R   

G1 
N 10 3 41 2 2 23 2 

Qui-quadrado % 38,5 25,0 32,8 50,0 100,0 37,1 100,0 

  
 

       
G2 

N 5 1 43 2 0 25 0 

(p=0,039) 

% 19,2 8,3 34,4 50,0 0,0 40,3 0,0 

  
 

       
G3 

N 11 8 41 0 0 14 0 

% 42,3 66,7 32,8 0,0 0,0 22,6 0,0 

Legenda: (R) Repetições 

 

4.4.3 Comparação de 4 repetições por grupos G1, G2 e G3 

Quando agrupados os números de repetições do gene nos alelos, foi possível 

identificar o alelo 4R como o mais frequente e predominante nos três grupos. Assim, 

na comparação de grupos, não houve diferença significante (p=0,838) para a 

presença do alelo 4R, pois a frequência de 85,4% em G1, para 86% em G2 e 82% 

do G3 (Tabela 20). 

Tabela 20- Demonstrativo de 4R do gene nos grupos 1, 2 e 3. 

Participantes   Presença de 4R Ausência de 4R Valor p 

G1 
N 41 7 

Qui-quadrado 
% 85,4 14,6 

 
 

  
G2 

N 43 7 

% 86,0 14,0 

(p=0,838) 
 

 
  

G3 
N 41 9 

% 82,0 18,0 

. 
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4.4.4 Comparação de 7 repetições por grupos G1, G2 e G3 

Para a frequência alélica 7R chama atenção à baixa frequência dessa 

possibilidade alélica no grupo G3 (28%), com diferença estatisticamente significante 

(p=0,049) quando comparadas às frequências observadas de 7R nos outros dois 

grupos G1 (67,9%) e G2 (50%), conforme mostra a Figura 11.   

Figura 11- Distribuição do genótipo 7R no gene DRD4 nos grupos G1, G2 e G3. 

       
Qui-quadrado (p=0,049) 

 

4.5 CORRELAÇÃO DOS ASPECTOS COGNITIVOS E GENÉTICOS 

Para correlacionar os aspectos cognitivos aos genéticos, foram utilizados os 

resultados dos instrumentos descritos na metodologia com relação à ausência ou a 

presença de 7 repetições do gene na população total do estudo. 

Os resultados obtidos na análise das Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven (RAVEN, 1979), não demonstram diferenças significantes (p=0,906), entre as 

classificações média, acima da média e superior relacionadas à presença de 7R do 

gene. As porcentagens se dividiram em 40,7% para ausência da repetição na 

classificação média, para 40,3% presença da repetição, 40,7% para ausência da 

repetição na classificação acima da média, para 43,5% presença da repetição e 

18,6% para ausência da repetição na classificação superior, para 16,1% presença 

da repetição (Tabela 21). 
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Tabela 21- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação ao nível 

intelectual no total da amostra. 

Participantes   Superior Acima da Média Média Valor de p 

Ausência 7R 
N 16 35 35 

Qui-quadrado % 18,6 40,7 40,7 

  
 

   
Presença 7R 

N 10 27 25 
(p=0,906) 

% 16,1 43,5 40,3 

 

Os resultados sobre a atenção sustentada obtidos por meio do Trail Making 

Test (Figura A), não demonstram diferença significante (p=0,328), com relação à 

ausência ou presença das 7R do gene no total da amostra. No entanto, de forma 

descritiva constata-se que há maior porcentagem com relação à classificação 

deficitário e a presença das 7R, sendo de 35,48% (Tabela 22).   

Tabela 22- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação à atenção 

sustentada no total da amostra. 

Participantes   Superior 
Média 

Superior 
Média 

Média 
Inferior 

Limítrofe Deficitário 
Valor de 

p 

Ausência 7R 
N 4 6 20 16 16 24 

Qui-
quadrado 

% 4,7 7,0 23,3 18,6 18,6 27,9 

  
 

      
Presença 7R 

N 1 2 12 18 7 22 
(p=0,328) 

% 1,61 3,23 19,36 29,03 11,29 35,48 

 

Os resultados sobre a atenção alternada obtidos por meio do Trail Making 

Test (Figura B), não demonstram diferença significante (p=0,204), com relação à 

ausência ou presença das 7R do gene no total da amostra. Entretanto, de forma 

descritiva podemos observar que há uma maior porcentagem com relação à 

classificação deficitário e a presença das 7R, sendo 27,4%, para 14% da 

classificação deficitário e a ausência das 7R, como demonstra a Tabela 23. 
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Tabela 23- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação à atenção 

alternada no total da amostra. 

Participantes   Superior 
Média 

Superior 
Média 

Média 
Inferior 

Limítrofe Deficitário 
Valor de 

p 

Ausência 7R 
N 6 6 18 36 8 12 

Qui-
quadrado 

% 7,0 7,0 20,9 41,9 9,3 14,0 

  
 

      
Presença 7R 

N 1 2 15 21 6 17 
(p=0,204) 

% 1,6 3,2 24,2 33,9 9,7 27,4 

 

No desempenho do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) com 

relação à flexibilidade cognitiva (categorias completas) e à velocidade de 

processamento (ensaios para completar a categoria), não houve diferença estatística 

(p=0,869), com relação à presença ou ausência das 7R (Tabela 24). 

Tabela 24- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação à flexibilidade 

cognitiva e velocidade de processamento no total da amostra. 

    Categorias Completadas 
Velocidade de 

Processamento   

Participantes   
Esperado 

Defeito Moderado a 
Severo Esperado Defeito Ligeiro Valor de p 

Ausência 7R 
N 86 0 86 0 

Qui-
quadrado 

% 100,0 0,0 100 0 

  
 

    
Presença 7R 

N 61 1 61 1 
(p=0,869) 

% 98,4 1,6 98,387 1,613 

 

Quanto à sustentação da atenção (fracasso em manter o contexto- 

Winconsin), não demonstram diferença significante (p=0,938), na comparação da 

presença ou a ausência das 7R, contudo a classificação esperado é a que tem 

maior número de participantes (72) com associação à ausência das 7R (Tabela 25). 
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Tabela 25- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação à sustentação 

da atenção no total da amostra. 

Participantes 
 Esperado 

Defeito 
Ligeiro 

Defeito 
Moderado 

Defeito Moderado a 
Severo 

Defeito 
Severo Valor de p 

Ausência 7R 
N 72 2 8 1 3 

Qui-
quadrado 

% 83,7 2,3 9,3 1,2 3,5 

  
 

     
Presença 7R 

N 51 3 5 1 2 
(p=0,938) 

% 82,3 4,8 8,1 1,6 3,2 

 

Quanto à habilidade para aprender com a tarefa observada por meio do Teste 

Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), não houve diferença estatística 

(p=0,421), na comparação presença ou a ausência das 7R, contudo a classificação 

esperado é a que tem maior número de participantes (83) com relação à ausência 

das 7R (Tabela 26). 

 Tabela 26- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação à habilidade 

para aprender com a tarefa no total da amostra. 

Participantes   
Esperado 

Defeito 
Moderado 

Defeito Moderado a 
Severo 

Defeito 
Severo Valor de p 

Ausência 7R 
N 83 1 0 2 

Qui-
quadrado 

% 96,5 1,2 0,0 2,3 

  
 

    
Presença 7R 

N 58 0 1 3 
(p=0,421) 

% 93,5 0,0 1,6 4,8 

Quando avaliada as respostas do Protocolo de Atenção para pais ou 

responsáveis e à Escala de Atenção, respondido pelos professores, na amostra 

total, não apresentaram diferença estatística com relação à presença ou ausência 

das 7R, todavia, de forma descritiva observa-se em sua maioria que os pais que 

consideraram a atenção dos filhos adequada também obtiveram uma porcentagem 

maior para a ausência das 7R (65,1%) assim como os professores dos participantes 

(63%) conforme Tabela 27.  
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Tabela 27- Correlação da presença e ausência das 7R do gene com relação ao Protocolo de 

Atenção para Pais e a Escala de Atenção para Professores no total da amostra. 

    Protocolo para Pais Escala para Professores 

Participantes   
Adequada 

Atenção 
Média Alterada 

Valor 
de p Adequada 

Atenção 
Média Alterada 

Valor 
de p 

Ausência 7R 
N 56 17 13 

Qui-
quadrado 

58 20 8 
Qui-

quadrado 
% 65,1 19,8 15,1 63,0 52,6 44,4 

  
 

      
Presença 7R 

N 32 20 10 
(p=0,185) 

34 18 10 
(p=0,250) 

% 51,6 32,3 16,1 54,8 29,0 16,1 

 

4.5.1 Relação dos aspectos cognitivos e genéticos por grupos G1, G2 e G3. 

Considerou-se de forma descritiva, os achados cognitivos com a presença 

das 7R do gene por grupo, comparando os participantes que tinham a presença do 

alelo 7R do gene, de cada grupo, com os achados cognitivos, utilizando os 

resultados dos instrumentos descritos na metodologia.  

Os resultados obtidos na análise das Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven (RAVEN, 1979), demonstram que a presença das 7R ocorre em menos 

participantes (14) no G3, em relação com os outros grupos G2 (25) e G1 (23), como 

demonstra a Tabela 28.  

Tabela 28- Relação da presença das 7R do gene com relação ao nível intelectual por grupos. 

Participantes   Superior Acima da Média Média 

G1 
N 4 7 12 

% 17,4 30,4 52,2 

  
 

   
G2 

N 5 13 7 

% 20,0 52,0 28,0 

     

G3 
N 1 7 6 

% 7,1 50 42,9 

 

Os resultados sobre a atenção sustentada obtidos por meio do Trail Making 

Test (Figura A), com relação à presença do alelo 7R no gene, demonstram que 22 

participantes do G1 tiveram a classificação deficitário e têm a presença das 7R. 

(Tabela 29).   
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Tabela 29- Relação da presença das 7R do gene com relação à atenção sustentada por 

grupos. 

Participantes   Superior Média Superior Média Inferior Média Limítrofe Deficitário 

G1 
N 0 0 1 0 0 22 

% 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 45,8 

  
 

      
G2 

N 1 2 13 6 3 0 

% 2,0 4,0 26,0 12,0 6,0 0,0 

  
      

G3 
N 0 0 4 6 4 0 

% 0,0 0,0 8,0 12,0 8,0 0,0 

 

Os resultados sobre a atenção alternada obtidos por meio do Trail Making 

Test (Figura B), com relação à presença das 7R do gene demonstrou que 17 

participantes do G1 estiveram na classificação deficitário e têm a presença das 7R. 

(Tabela 30).   

Tabela 30- Relação da presença das 7R do gene com relação à atenção alternada por 

grupos. 

Participantes   Superior Média Superior Média Inferior Média Limítrofe Deficitário 

G1 
N 0 0 2 1 3 17 

% 0,0 0,0 4,2 2,1 6,3 35,4 

  
 

      
G2 

N 1 0 8 14 2 0 

% 2,0 0,0 16,0 28,0 4,0 0,0 

  
      

G3 
N 0 2 5 6 1 0 

% 0,0 4,0 10,0 12,0 2,0 0,0 

 

No desempenho do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) com 

relação à flexibilidade cognitiva (categorias completadas) e à velocidade de 

processamento (ensaios para completar a primeira categoria), o G3 na classificação 

esperado com a presença das 7R no gene teve um menor percentual de 

participantes (28%) para 50% no G2 e 45% no G3 (Tabela 31). 
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Tabela 31- Relação da presença das 7R do gene com relação à flexibilidade cognitiva e 

velocidade de processamento por grupos. 

    Categorias Completas  Ensaios para Completar a categoria 

Participantes   Esperado 
Defeito Moderado  

 A Severo 
Esperado Defeito Ligeiro 

G1 
N 22 1 22 1 

% 45 2 45 2 

  
 

    
G2 

N 25 0 25 0 

% 50 0 50 0 

  
    

G3 
N 14 0 14 0 

% 28 0 28 0 

 

Quanto à sustentação da atenção (Fracasso em Manter o Contexto- 

Winconsin), observou-se que no G3 a classificação esperado com a presença das 

7R do gene teve um menor percentual de participantes (Tabela 32). 

Tabela 32- Relação da presença das 7R do gene com relação à sustentação da atenção por 

grupos. 

Participantes   
Esperado 

Defeito 
Ligeiro 

Defeito 
Moderado 

Defeito Moderado a 
Severo 

Defeito 
Severo 

G1 
N 17 1 4 0 1 

% 35,0 2,0 8,0 0,0 2,0 

  
 

     
G2 

N 20 2 1 1 1 

% 40,0 4,0 2,0 2,0 2,0 

  
     

G3 
N 14 0 0 0 0 

% 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Quanto à habilidade para aprender com a própria tarefa, observada por meio 

do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) (Aprendendo a Aprender) na 

comparação presença do alelo 7R, verificou-se que apenas o G1 teve a 

classificação defeito severo com relação à presença das 7R, e no G3 a 

classificação esperado com a correlação as 7R do gene, teve uma menor 

porcentagem de participantes (Tabela 33). 
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 Tabela 33- Relação da presença das 7R do gene com relação à habilidade para aprender 

com a tarefa por grupos. 

Participantes   
Esperado Defeito Severo 

Defeito Moderado a  
Severo 

G1 
N 20 3 0 

% 41,0 6,0 0,0 

  
 

   
G2 

N 24 0 1 

% 48,0 0,0 2,0 

  
   

G3 
N 14 0 0 

% 28,0 0,0 0,0 

Quando avaliada as respostas ao Protocolo de Atenção para pais ou 

responsáveis, observou-se maior porcentagem da relação da classificação alterada 

com a presença das 7R no G1 em relação aos outros grupos, assim como na 

Escala de Atenção, respondida pelos professores, conforme Tabela 34. 

Tabela 34- Relação da presença das 7R do gene com relação ao Protocolo de atenção para 

Pais e a Escala de atenção para Professores por grupos.  

    Protocolo para Pais Escala para Professores 

Participantes   Adequada Atenção Média Alterada Adequada Atenção Média Alterada 

G1 
N 6 8 9 3 11 9 

% 12,5 16,6 18,8 6,3 22,9 18,8 

  
 

      
G2 

N 16 8 1 19 5 1 

% 32,0 16,0 2,0 38,0 10,0 2,0 

  
      

G3 
N 10 4 0 12 2 0 

% 20,0 8,0 0,0 24,0 4,0 0,0 
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5 DISCUSSÃO 

Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos, segundo a literatura, 

seguindo a divisão realizada no capítulo anterior, sobre os resultados. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

No presente estudo, na caracterização dos grupos alvos (G1 e G2) houve 

homogeneidade da amostra com leve incidência do gênero masculino, corroborando 

com outros estudos com essa população (TABAQUIM et al., 2014; FERAGEN, 

STOCK & KVALEM, 2015; PRUDENCIATTI, HAGE & TABAQUIM, 2017).  Assim 

como uma maior incidência de participantes que estavam com 7 anos, idade de 

alfabetização, na qual exige maior nível atencional. 

 Em relação à caracterização da fissura, a maior incidência esteve no tipo 

transforame incisivo e a menor incidência no tipo pós-forame incisivo, dados que 

corroboram com os da literatura (MARTELLI et al., 2010; TABAQUIM & JOAQUIM, 

et al., 2013). Tanto maior incidência da fissura transforame incisivo, quanto o 

predomínio do gênero masculino, ainda não são totalmente esclarecidas na literatura 

(DIXON, MARAZITA, BEATY & MURRAY 2011). Contudo, sabe-se que é a forma 

mais grave dessa malformação determinando uma serie de alterações estéticas e 

funcionais, como: alterações no processo de articulação, voz hipernazalizada, 

alterações na arcada dentaria, na respiração, na alimentação, distúrbios de audição, 

entre outros CYMROT et al., 2010).        

5.2 COMPARAÇÃO DOS DESEMPENHOS POR TIPO DE FISSURA 

Neste estudo, foi utilizado o teste psicométrico Matrizes Coloridas 

Progressivas de Raven, para avaliar o nível intelectual não verbal, os resultados 

favoráveis demonstram aspectos preservados com relação ao raciocínio, contudo os 

resultados menos favoráveis referem-se à fissura pós-forame incisivo, o que 

corrobora com estudos similares (TABAQUIM, 2016). Embora haja evidencias das 

atividades intelectuais preservadas do raciocínio nessa população, por si só não 

asseguram o mesmo padrão de desempenho em tarefas cognitivas, envolvendo 

outras funções superiores (MCCOY et al., 2013; CONRAD et al., 2009). 

 A análise da atenção sustentada com relação à exigência sequencial 

numérica, demostrou maior prejuízo nos participantes com fissura transforame 

incisivo diferente da função relacionada à atenção alternada. A tarefa exigiu duas 
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rotas atencionais (numérica e alfabética), evidenciando maior prejuízo nas crianças 

com fissura fissura pré-forame incisivo. Uma explicação para este fato poderia estar 

relacionada a deficiências de migração das células da crista neural comprometendo 

o desenvolvimento do encéfalo, justamente o hemisfério cerebral que se desenvolve 

o córtex cerebral, relacionado com as funções corticais superiores, dentre elas a 

atenção (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2013; LIZHUO et al., 2016). 

Com relação à flexibilidade cognitiva e a velocidade de processamento, os 

desempenhos, por tipo de fissura, demostraram adequada flexibilidade mental, 

podendo ser explicado pelo amplo desvio do teste, na sua classificação. Esta 

condição sugere o uso eficiente de estratégias mentais para a resolução de 

problemas cognitivos (GANNAM, TEIXEIRA & TABAQUIM, 2015). 

 A sustentação da atenção demostrou prejuízos maiores relacionados à fissura 

pré-forame incisivo, assim como na prova anterior com relação à alteração da 

atenção, podendo estar relacionado com a migração das células da crista neural que 

dão origem ao córtex cerebral, onde estão distribuídas as funções 

neuropsicológicas, incluindo a função atencional, disrupção essa, que pode causar 

alterações estruturais no SNC (WILKIE & MORRIS-KAY, 2001).   

  Com relação à habilidade para aprendizado, a fissura do tipo transforame 

incisivo teve classificações menores, corroborando com estudos que demostram 

maiores queixas clínicas relacionadas aos recursos executivos dessa população, 

podendo ser camuflados pelas porcentagens elevadas na capacidade de aprender 

(FERRO, 2015).  

 O Protocolo e a escala de atenção, demostraram que tanto os pais quantos 

os professores podem ter baixas expectativas em relação ao desempenho de 

crianças com fissura, pois caracterizaram em sua maioria porcentagens elevadas de 

adequação da atenção, embora os testes anteriores estejam evidenciando déficits 

atencionais.  

5.3 COMPARAÇÃO DOS DESEMPENHOS POR GRUPO G1, G2 E G3. 

Com relação ao nível intelectual não verbal, na triagem dos participantes, os 

grupos alvos demonstram preservação da competência de raciocínio, comparados 

com o grupo controle, corroborando com outros estudos, (NIQUERITO, 2013; 

JACOB & TABAQUIM, 2014), Contudo, embora o raciocínio visoespacial possa estar 
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preservado para um contingente de crianças com FLP, não assegura a mesma 

integridade quando se analisa as competências cognitivas, ou seja, podem mascarar 

outros prejuízos relacionados à memória, atenção e desempenhos de leitura e 

escrita, entre outros (PRUDENCIATTI, 2015). 

Na análise da atenção sustentada e da atenção alternada, como critério de 

inclusão nos grupos, o estudo demostrou como esperado, diferença significativa com 

relação a maior prejuízo nos participantes do G1, evidenciando a fidedignidade do 

teste utilizado como critério de seleção dos grupos. Porém, foi observado níveis de 

atenção limítrofes nos outros grupos (G2 e G3), que podem estar relacionados no 

G2 com a presença da fissura labiopalatina, pois segundo Stevens et al., (2015) o 

transtorno de atenção e as fissuras labiopalatinas, sem a presença de outras 

anomalias associadas, estão entre os distúrbios mais comuns da infância, e no G3 

com qualidade atencional das crianças.  

Com relação à flexibilidade cognitiva e a velocidade de processamento os 

desempenhos demostraram adequada flexibilidade mental na maioria dos 

participantes, observando-se resultados desfavoráveis (fraca flexibilidade mental) 

somente em 2% da amostra do G1, considerando que essas funções envolvem uma 

série de habilidades essa baixa performance apensa no G1 pode indicar alterações 

das competências atencionais neste grupo. 

 As habilidades de sustentação da atenção mostraram-se prejudicadas no G1, 

quando comparado aos G2 e G3, considerando tratar-se de um grupo seletivo com 

dificuldades atencionais. Estudos recentes tem destacado que um percentual de 

crianças com FLP apresentam desempenhos inferiores em provas cognitivas, dentre 

elas as atencionais, quando comparados a grupos-controle, sem a mesma condição 

(JACOB & TABAQUIM, 2014; GANNAM, TEIXEIRA & TABAQUIM, 2015).  

Com relação à habilidade para aprendizado, apesar de quase a maioria dos 

participantes do G1 e G2 terem obtido resultados favoráveis, os resultados desses 

dois grupos foram inferiores aos observados no grupo comparativo, que demostrou 

habilidade para aprendizado em 100% dos participantes, corroborando com estudos 

que dizem que crianças com FLP, devido às alterações estruturais que 

comprometem tanto a estética quanto a funcionalidade, poderiam também 

apresentar um certo grau de interferência  no processo de comunicação levando a 
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prejuízos na interação social e na aprendizagem (MCARTHUR & BISHOP, 2004; 

TABAQUIM & JOAQUIM, 2013).   

O Protocolo de atenção aos pais ou responsáveis demonstra diferença 

significante na opinião dos pais do G1, que através de suas respostas demonstram 

concordar com as características do grupo em questão, quando comparados com o 

G2 e principalmente com o G3. A mesma coisa foi observada para a Escala de 

atenção para professores.  

 Com relação ao padrão socioeconômico, observa-se diferença significante, o 

G1 e G2 apresentaram níveis socioeconômicos mais inferiores quando comparados 

ao G3, o que pode ser considerado um fator de risco, devido à falta de 

oportunidades para o desenvolvimento cognitivo, contudo os três grupos obtiveram a 

maior porcentagem dentro da mesma faixa socioeconômica. 

5.4 FREQUÊNCIA DA VARIANTE DO GENE DRD4 

A análise molecular, a partir do DNA genômico obtido de saliva, permitiu a 

genotipagem de 148 participantes, nos quais foram constatados 14 genótipos 

diferentes para as repetições esperadas no éxon 3 do gene DRD4, sem diferença 

significativa na comparação dessas frequências genotípicas entre os 3 grupos 

 Quando os resultados foram agrupados de acordo com a presença das 

possibilidades alélicas em cada grupo, observou-se que o alelo com 4R é o mais 

frequente nos três grupos avaliados, seguido pelo alelo com 7R. Os alelos com 5R, 

6R e com 8R são os que apareceram com menor frequência nessa amostra, 

corroborando com o estudo de Ding et al., (2000), que observou frequências 

semelhantes de distribuição das possibilidades de repetições nessa VNTR do gene 

DRD4 em uma amostra populacional mundial. 

 As frequências de 6R e 8R foram encontradas somente nos participantes do 

G1, assim como as 5R apareceram somente nos participantes do G1 e do G2 

corroborando com os estudos que definem essa possibilidade alélica de número de 

repetições como casos raros, com baixas frequências (DING et al., 2002).  

As frequências genotípicas encontradas no G3, o maior percentual de casos, 

envolvem a presença do alelo de 4R, em homozigose, ou em heterozigose, 

combinado a outras possibilidades alélicas de repetições. Esses achados 

corroboram outros estudos que encontraram essa frequência em uma população 
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mundial (65%), sem associá-los com algum tipo de alteração do desenvolvimento 

(DING, et al., 2002; STEVENS, 2015). 

 Comparando então a frequência alélica de 4R no gene DRD4 entre os grupos, 

não foi constatada diferença significante, devido a frequências semelhantes para 

essa possibilidade alélica em todos os grupos avaliados, assim como em outras 

populações estudadas (DING et al., 2002; STEVENS et al., 2015). 

 A comparação de 7R por grupos demostraram diferença significante com 

relação à presença, no G1, corroborando com estudos que associam as 7R do 

DRD4, em crianças com dificuldades atencionais (LA HOSTE et al., 1996; DING et 

al., 2002; KIELING et al., 2008; SZEKELY et al., 2010), e no G2, corroborando com 

estudos que tenham tido resultados controversos aos anteriores, relacionando 

somente a presença das 7R com grande incidência na população (SWANSON et al., 

2001; Zene et al., 2007), em comparação com o G3, que demostrou menor presença 

das 7R. Não há na literatura maiores esclarecimentos para o fato das 7R terem 

ocorrido nos grupos 1 e 2, contudo observa-se que a ausência das 7R é 

significativamente maior no grupo controle, sugerindo novas possibilidades de 

pesquisa que possam incorporar na amostra grupos de pessoas sem fissura 

labiopalatina com dificuldades atencionais.   

5.5 CORRELAÇÃO DOS ASPECTOS COGNITIVOS E GENÉTICOS 

As 7R no gene DRD4 apresenta alta incidência população mundial, inclusive 

com a variável relacionada à dificuldade de atenção, o que justifica estudos nesta 

direção investigativa (DING et al., 2000).  

Quando comparados os aspectos cognitivos com a presença ou a ausência 

das 7R do gene com relação ao nível intelectual, na população total, observa-se que 

a maioria não apresenta as 7R, não há estudos que relacionem a frequência e 

possibilidades alélicas no gene DRD4 com o nível intelectual. 

 Na análise da atenção sustentada, atenção alternada, e da sustentação da 

atenção, os achados corroboram com estudos que relacionam a frequência das 7R 

com baixos níveis atencionais (DING et al., 2002; KIELING et al., 2008; SZEKELY et 

al., 2010).  

 Com relação à flexibilidade cognitiva, a velocidade de processamento e a 

habilidade para aprendizado, foram encontrados um maior número de participantes 
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com desempenho satisfatório e ausência das 7R, apesar de terem sido evidenciados 

desempenhos satisfatórios com a presença das 7R, que pode estar relacionados 

com os altos índices de 7R do gene na população geral, já que a genética não é a 

única variável que estaria relacionada com as dificuldades atencionais (DING et al., 

2002; KIELING et al., 2008). 

 Com relação às respostas tanto ao Protocolo de atenção para Pais como a 

Escala de Atenção para Professores, à associação de uma maior população com 

atenção adequada com a ausência das 7R, corroborando com estudos que falam 

que crianças que apresentam comportamentos de desatenção tanto em ambientes 

sociais quanto em ambiente escolar estiveram na porcentagem de indivíduos com a 

frequência mais alta do alelo de 7R no gene DRD4 (DING et al., 2002; KIELING et 

al., 2008; SZEKELY et al., 2010). 

5.5.1 Correlação dos aspectos cognitivos e genéticos por grupos G1, G2 e G3. 

   Comparando os aspectos cognitivos com a presença do alelo de 7R no gene 

DRD4 por grupo, com relação ao nível intelectual, observa-se que a minoria dos 

participantes era do G3, entretanto não foram encontrados na literatura estudos que 

relacionem a frequência dessas variantes no gene DRD4 com o nível intelectual. 

Na análise da atenção sustentada e da atenção alternada, obtivemos mais 

participantes com a presença do alelo com 7R em G1, do que nos outros grupos, 

corroborando com estudos que relacionam a frequência das 7R com baixos níveis 

atencionais (DING et al., 2002; KIELING et al., 2008; SZEKELY et al., 2010), assim 

como na sustentação da atenção, pois os participantes com a presença do alelo com 

7R apresentaram desempenhos esperados, contudo sua minoria do G3.  

Com relação à flexibilidade cognitiva, a velocidade de processamento e a 

habilidade para aprendizado, os participantes no geral apresentaram desempenhos 

satisfatórios nos três grupos, no entanto houve menor presença percentual do alelo 

7R nos participantes do G3, esses desempenhos satisfatórios com a associação da 

presença das 7R, podem estar relacionados com os altos índices de 7R do gene na 

população geral (DING et al., 2002; KIELING et al., 2008). 

Com relação às respostas tanto ao Protocolo de atenção para Pais como a 

Escala de Atenção para Professores, à associação de uma maior população com 

atenção alterada com a presença das 7R, corroborando com estudos similares que 



5 Discussão 

 

83 

observaram frequência aumentada do alelo de 7R no gene DRD4 em crianças que 

apresentam comportamentos de desatenção (DING et al., 2002; KIELING et al., 

2008; SZEKELY et al., 2010). 

Como limitação do estudo, na presente revisão da literatura, não se constatou 

evidências que pudessem esclarecer a questão da presença das 7R nos grupos com 

FLP, com e sem alteração da atenção, o que dificultou responder a hipótese inicial 

de que o gene estaria implicado em crianças com alteração da atenção, uma vez 

que também ocorreu naquela sem essa condição cognitiva, o que sugere a 

necessidade de novas pesquisas que possam incorporar na amostra grupos de 

crianças sem fissura labiopalatina, com dificuldades atencionais. 

Estudos relacionando aspectos cognitivos e marcadores genéticos na 

população infantil com FLP são escassos na literatura, o que representa um fator 

limitante quanto à abrangência de achados e recursos para estabelecer 

comparações. Dessa forma o presente estudo registrou um número de referências 

publicadas nos últimos 5 anos, mas que sinalizaram a necessidade de uma maior 

ampliação de referências nacionais e internacionais.   

Outro fator limitando do estudo foi relacionado ao número amostral por tipo de 

fissura, justificado pela maior incidência, verificada na condição transforame incisivo. 

Além disso, a questão temporal relacionado ao cronograma para o desenvolvimento 

do projeto, também pode ser considerado fator limitante, principalmente na fase de 

coleta e análise de dados. A necessidade de replicações na testagem laboratorial, 

com exigência de tempo e investimento restritos, foi um fator limitante da pesquisa, 

reconhecidamente próprio à maioria dos pesquisadores brasileiros.    
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6 CONCLUSÕES  

 

Considerando os objetivos estabelecidos, os resultados deste estudo 

permitiram as seguintes conclusões: 

 Na caracterização da amostra, o gênero masculino teve maior incidência, 

e o tipo predominante foi a fissura transforame incisivo, corroborando com a 

literatura. 

 A atenção sustentada foi o tipo com maior prejuízo no grupo com fissura 

transforame incisivo. A atenção alternada teve escores mais rebaixados no grupo 

com fissura pré-forame incisivo. A atenção sustentada apresentou maiores prejuízos 

relacionados à fissura pré-forame incisivo. A flexibilidade cognitiva, a velocidade de 

processamento e a habilidade para aprender com a tarefa, mostraram-se 

preservados para todos os grupos fissurados, sugerindo o domínio de estratégias 

mentais eficientes para a resolução de problemas cognitivos. 

 A flexibilidade cognitiva, a velocidade de processamento e a habilidade 

para aprender com a tarefa, teve escores menores no G1, quando comparado às 

pontuações e classificações dos grupos comparativos, porém, sem apresentar 

significância estatística. Prejuízos maiores também foram observados no tipo de 

atenção sustentada relacionado ao G1 (p<0,0035), com desempenhos inferiores 

quando comparado aos outros grupos.  

 As repostas ao Protocolo de atenção, sob perspectiva de pais e 

professores, apresentaram concordância de alteração de atenção no G1 do que nos 

outros grupos. Nos G1 e G2 os níveis socioeconômicos foram inferiores quando 

comparados ao G3, porém, com os três grupos dentro da mesma faixa 

socioeconômica. 

 Foram obtidos 14 genótipos diferentes através da análise molecular, a 

partir do DNA genômico; alelos com 4R foram o que mais apareceram na população, 

seguido pelos alelos com 7R. Frequências relacionadas às 6R e a 8R foram 

encontradas somente nos participantes do G1. As frequências genotípicas obtidas 

no G3 foram, em sua maioria com 4R. Houve maior incidência da presença de 7R, 

no G1 e no G2, comparados com o G3, constatando-se significância na ausência 

das 7R no grupo comparativo. 

 Considerando a extensão do número de classificação dos instrumentos 
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empregados no presente estudo, considerou-se de forma descritiva, os achados 

cognitivos com a presença das 7R do gene por grupo. Com relação ao nível 

intelectual, constatou-se no G3, menor presença das 7R. Na análise da atenção 

sustentada e da atenção alternada, verificou-se no G1, mais participantes com a 

presença das 7R, do que nos outros grupos. Com relação à flexibilidade cognitiva, a 

velocidade de processamento e a habilidade para aprender com a tarefa, houve 

menor presença das 7R no G3. Com relação às respostas, tanto do Protocolo de 

atenção para Pais como da Escala de Atenção para Professores, na classificação 

alterada da atenção, houve maior correlação com a presença das 7R, no G1.  

 O estudo permitiu concluir que os processos atencionais de crianças com 

fissura labiopalatina foram mais prejudicados, quando comparados aos de crianças 

sem a mesma condição. As 7R, que aparecem em estudos anteriores da área, 

relacionado à crianças desatentas, também ocorreram no presente estudo, com 

significância nos G1 e G2, comparado ao G3 que teve ausência maior das 7R. A 

frequência da variante polimórfica no gene DRD4, apesar de ter sido identificada, 

não pode ser associada a alterações atencionais, já que não é a única variável a 

determinar essas alterações. Desta forma, não foi possível afirmar fatores 

determinantes da atenção, se ligado ao gene ou a condição da fissura.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – HRAC 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a) 

________________________________,R.G.:_________________________, 

responsável pelo(a) menor ___________________________________________, 

estou ciente de que o(a) menor mencionado(a) está sendo convidado(a) para 

participar da pesquisa “Função cognitiva atencional e marcador genético de 

suscetibilidade em crianças com fissura labiopalatina”, que será desenvolvida pela 

aluna Shaday Prudenciatti (CRP nº 06/103141), do curso de pós-graduação em 

Ciências da Reabilitação do HRAC/USP, sob a orientação da Profª Drª Maria de 

Lourdes Merighi Tabaquim (CRP nº 06/11976). 

O estudo tem por objetivo investigar os níveis de atenção de crianças com fissura 

labiopalatina relacionados às diferentes condições genéticas e com isso possibilitar 

maior compreensão dos problemas de atenção do aluno em fase do ensino 

fundamental. 

Foi me informado que serão feitas perguntas à meu filho e proporão atividades com 

papel e lápis, sem riscos à sua integridade, porém, a exposição de informações 

pessoais e alguma dificuldade no desempenho das atividades poderão causar 

constrangimentos. O trabalho intelectual poderá ocasionar cansaço físico, e se 

necessário, será dado um tempo de descanso entre as atividades. Será coletado 5 

ml da saliva do meu filho, equivalente à uma colher de chá, que ele depositará 

(cuspirá) em um recipiente próprio, dado pela pesquisadora. Foi me orientado que 

antes da coleta, minha criança deverá ficar meia hora sem comer nenhum alimento, 

sem beber nada ou mesmo escovar os dentes. O material biológico coletado no 

estudo mencionado serão utilizados somente para as finalidades descritas no 

protocolo. Após ter sido analisado os dados o material biológico será destruído e 

descartado. 

As atividades, testagem e coleta de saliva, ocorrerão em um único momento de 

aproximadamente 30 minutos, nos intervalos das consultas de rotina no hospital, em 

uma sala do departamento de psicologia, respeitando a disposição, fadiga, interesse 

e disponibilidade da criança. 

Todas as informações dadas serão sigilosas e meu nome e/ou do(a) meu filho(a) 

não serão identificadas em nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Caso os dados 

obtidos neste estudo venham a ser utilizados para publicação científica ou atividades 

didáticas, não serão mencionados nomes que possam vir a identificá-los. 

Rubricas: 

Participante da pesquisa e/ou responsável legal: ______________ 

Pesquisador Responsável: ________________________________ 
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A pesquisadora se compromete a me informar os resultados da avaliação. Após o 

término da pesquisa, o material coletado será mantido sob a guarda da psicóloga 

pesquisadora e orientadora do presente estudo, no LabNeuro/HRAC-USP, com fins 

específicos de publicação científica, evidentemente resguardando a nossa 

identidade.  

Caso sejam observados prejuízos na avaliação, serei devidamente orientado para os 

serviços especializados na comunidade.  

Ficou esclarecido que a participação da minha criança nesta pesquisa não envolve 

custos sobre possíveis ressarcimentos de condução, hospedagem e/ou alimentação, 

uma vez que está prevista a coleta em dias e horários que já fazem parte da rotina 

hospitalar do meu filho. Não me será cobrado nada em qualquer fase do estudo, 

como também não haverá compensação financeira ou qualquer tipo de pagamento 

relacionado à minha participação. No entanto, caso ocorra eventuais danos, 

comprovadamente decorrentes da participação do menor na pesquisa, terei o direito 

à indenização, segundo a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Ficou claro que eu e minha criança poderemos a qualquer momento retirar nosso 

consentimento livre e esclarecido e deixar de participar da pesquisa, ciente que 

todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força do 

sigilo profissional, sem que isso nos cause penalização, constrangimento ou interfira 

nas atividades realizadas na instituição hospitalar. 

Após a realização da leitura minuciosa deste documento, devidamente explicado 

pela pesquisadora em seus mínimos detalhes, estou ciente dos serviços e 

procedimentos os quais minha criança será submetida. Não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e explicado, firmo o meu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, concordando na participação da pesquisa. 

Ficarei com uma via deste Termo, que deverá ser rubricado e assinado em cada 

página e toda a dúvida que eu tiver a respeito desta pesquisa, poderei perguntar 

diretamente à Shaday Prudenciatti, no endereço Rua Silvio Marchioni, 3-20, Vila 

Universitária, Bauru-SP, CEP: 17012-900 ou pelo telefone (14) 3235-8065. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser tiradas diretamente no 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HRAC-USP à Rua Silvio 

Marchione, 3-20, Bauru/SP. Telefone (14) 3235-8421. Horário de atendimento das 

8:00h às 18hs, de 2ª a 6ª feiras. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

“Função cognitiva atencional e marcador genético de suscetibilidade em crianças 

com fissura labiopalatina”. 

Estou de acordo com a participação de minha criança no estudo descrito acima. Fui 

devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos 

aos quais ela será submetida, os riscos, os benefícios, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes dos possíveis riscos que 

Rubricas: 

Participante da pesquisa e/ou responsável legal: ______________ 
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possam advir dessa participação. Foram-me garantidos esclarecimentos que eu 

venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que a desistência implique em qualquer prejuízo a sua 

pessoa ou à minha família. A participação na pesquisa não inclui gastos pessoais, 

logo, não serei ressarcido, uma vez que as avaliações só ocorrerão no momento em 

que virei ao Hospital para atendimentos já agendados previsto na rotina de 

atendimento e, caso ela sofra algum dano, será indenizada. Autorizo, assim, a 

publicação dos dados desta pesquisa sendo-me garantido o anonimato e o sigilo dos 

dados referentes à identificação. 

Desejo ser informado sobre os resultados das avaliações a que meu filho será 

submetido, bem como, ser esclarecido sobre seus significados (os resultados serão 

comunicados durante os retornos ambulatoriais de rotina). 

1. SIM (  )      2. NÃO (  ) 
 

____________________________________________ Data ___ / ___ / ___ 

                        Assinatura do participante 

 

____________________________________________ Data ___ / ___ / ___ 

             Assinatura do responsável pelo menor 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa, comprometo-me a cumprir 

todas as exigências contidas no item IV.3 da resolução do CNS/MS nº 466 de 

dezembro de 2012, publicada em 13 de junho de 2013. 

 

____________________________________________ Data ___ / ___ / ___ 

Assinatura da responsável pelo estudo 

 

Nome da Pesquisadora Responsável: Shaday Prudenciatti - E-mail: 

shaday.prudenciatti@usp.br 

Endereço Institucional: Rua Sílvio Marchione, 3-20 - Cidade: Bauru, SP. CEP: 

17012-900  
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APÊNDICE B 

TERMO DE ASSENTIMENTO- HRAC 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “Função cognitiva 

atencional e marcador genético de suscetibilidade em crianças com fissura 

labiopalatina”. As crianças que irão participar dessa pesquisa tem entre 7 e 10 anos 

e foram escolhidas ao acaso. Seus pais permitiram que você participasse, mas a 

decisão em querer participar é sua. Você não precisa participar se não quiser, é um 

direito seu, e não terá nenhum problema se desistir.  

A pesquisa será feita no HRAC-USP e você só precisará fazer algumas atividades 

parecidas com as que você faz na sua escola, usando lápis e papel. Serão feitas 

perguntas e atividades com desenho. Caso você sinta cansaço, pode me falar e 

daremos um tempinho de descanso. Com esta pesquisa vamos compreender melhor 

as condições para a sua aprendizagem, como também de outras crianças. 

Para essa participação, vou precisar de um pouquinho da sua saliva, pois ela será 

enviada ao laboratório para ser estudada. Então, você deverá cuspir num tubinho 

que vou lhe dar. Mas antes disso, você deverá ficar meia hora sem comer nenhum 

alimento, sem beber nada ou mesmo escovar os dentes. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa serão publicados, mas sem identificar as crianças que participaram.  

Ao final, comunicarei a você e aos seus pais como você se saiu. Se você tiver 

alguma dúvida, pode me perguntar. 

Caso depois surja alguma outra dúvida, você poderá entrar em contato comigo: 

Pesquisadora Responsável: Shaday Prudenciatti 

E-mail: shaday.prudenciatti@usp.br 

Acompanhei a explicação que foi feita à minha criança sobre a pesquisa “Função 
cognitiva atencional e marcador genético de suscetibilidade em crianças com fissura 
labiopalatina” e o (a) mesmo (a) concordou em participar. 
 
Assinatura dos pais/responsáveis: _________________________________ 
Assinatura da pesquisadora: _________________________________ 
Assinatura da criança: _________________________________ 
Data: _____/_____/________  
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APÊNDICE C 

CARTA A ESCOLA 

Prezada Senhora, sou psicóloga e aluna de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Reabilitação do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo.  

Estou desenvolvendo um estudo sobre a dificuldade de atenção e possíveis 

identificadores genéticos, em crianças de 07 a 10 anos de idade, que frequentam o 

ensino fundamental do 2º ao 5º ano.  

O título do projeto é “Função cognitiva atencional e marcador genético de 

suscetibilidade em crianças com fissura labiopalatina”, sob a orientação da Profª Drª 

Maria de Lourdes Merighi Tabaquim, docente da FOB/USP e da Pós-graduação do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP de Bauru.  

O objetivo do estudo é investigar o nível de atenção de crianças com e sem 

fissura labiopalatina e relacionar à condições genéticas específicas. Espera-se que 

este estudo contribua para maior compreensão dos problemas que afetam a atenção 

da criança, função cognitiva fundamental para o desempenho escolar. 

 Para tanto, estamos convidando a presente escola para colaborar nesta 

pesquisa, possibilitando a minha permanência nas dependências, como também o 

convite aos alunos e o encaminhamento da carta-convite aos pais ou responsáveis, 

visando a solicitação de autorização para a participação do(a) filho(a).  

Após a finalização do estudo, me coloco à disposição para a apresentação 

dos resultados, assim como, a orientação e/ou encaminhamento devido, daquelas 

crianças que necessitarem de intervenção. 

  Agradeço a atenção que me for dispensada e me coloco à disposição para 

demais informações que se fizerem necessárias.  

Atenciosamente, 

Shaday Prudenciatti - Psicóloga CRP 06/103141 - Pós-graduação em Ciências da 

Reabilitação do Hospital de  Reabilitação em Anomalias Craniofaciais-HRAC/SP. 

 

Data:_____/_____/_______ 
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APÊNDICE D 

CARTA-CONVITE AOS PAIS 

Senhores pais, sou psicóloga e aluna de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Reabilitação do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo.  

Estou desenvolvendo um estudo sobre os níveis de atenção de crianças de 7 

a 10 anos que frequentam o ensino fundamental. Pretendo relacionar os resultados 

com identificadores genéticos, para maior compreensão dos aspectos orgânicos 

envolvidos no comportamento da atenção, fundamental para a aprendizagem e o 

bom desempenho escolar. As crianças sem alterações no desenvolvimento, como 

seu filho, poderão contribuir como referência de desempenho para o estudo das 

dificuldades que algumas crianças apresentam.  

O título do projeto é “Função cognitiva atencional e marcador genético de 

suscetibilidade em crianças com fissura labiopalatina”, sob a orientação da Profª Drª 

Maria de Lourdes Merighi Tabaquim, docente da FOB/USP e da Pós-graduação do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP-Bauru.  

  Desta forma, venho solicitar sua autorização para a participação de seu filho, 

que consistirá na realização de atividades como um questionário com perguntas, uso 

de papel e lápis, no período de aula da criança, em momento indicado pelo 

professor, que não interfira na aula, durante um único encontro de 30 minutos. 

 Concordando, peço que ASSINE O TERMO DE CONSENTIMENTO que 

encontra-se anexo, e o retorne à escola, que me será encaminhado.  

Agradeço a consideração e a atenção que me for dispensada.  

Atenciosamente, 

 

Shaday Prudenciatti  

Psicóloga CRP 06/103141  

Pós-graduação em Ciências da Reabilitação do Hospital de  Reabilitação em 

Anomalias Craniofaciais-HRAC/SP. 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ESCOLA 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a) 

________________________________,R.G.:_________________________, 

responsável pelo(a) menor ___________________________________________, 

estou ciente de que o(a) menor mencionado(a) está sendo convidado(a) para 

participar da pesquisa “Função cognitiva atencional e marcador genético de 

suscetibilidade em crianças com fissura labiopalatina”, que será desenvolvida pela 

aluna Shaday Prudenciatti (CRP nº 06/103141), do curso de pós-graduação em 

Ciências da Reabilitação do HRAC/USP, sob a orientação da Profª Drª Maria de 

Lourdes Merighi Tabaquim (CRP nº 06/11976). 

O estudo tem por objetivo investigar os níveis de atenção de crianças com e sem 

fissura labiopalatina relacionados às diferentes condições genéticas e com isso 

possibilitar maior compreensão dos problemas de atenção do aluno em fase do 

ensino fundamental. 

Foi me informado que serão feitas perguntas à meu filho e proporão atividades com 

papel e lápis, sem riscos à sua integridade, porém, a exposição de informações 

pessoais e alguma dificuldade no desempenho das atividades poderão causar 

constrangimentos. O trabalho intelectual poderá ocasionar cansaço físico, e se 

necessário, será dado um tempo de descanso entre as atividades. Será coletado 5 

ml da saliva do meu filho, equivalente à uma colher de chá, que ele depositará 

(cuspirá) em um recipiente próprio, dado pela pesquisadora. As atividades, testagem 

e coleta de saliva, ocorrerão em um único momento de aproximadamente 30 

minutos, nos horários e locais indicados pela escola, respeitando a disposição, 

fadiga, interesse e disponibilidade da criança. Foi me orientado que antes da coleta, 

minha criança deverá ficar meia hora sem comer nenhum alimento, sem beber nada 

ou mesmo escovar os dentes. O material biológico coletado no estudo mencionado 

serão utilizados somente para as finalidades descritas no protocolo. Após ter sido 

analisado os dados o material biológico será destruído e descartado. 

Todas as informações dadas serão sigilosas e meu nome e/ou do(a) meu filho(a) 

não serão identificadas em nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Caso os dados 

obtidos neste estudo venham a ser utilizados para publicação científica ou atividades 

didáticas, não serão mencionados nomes que possam vir a identificá-los. 

A pesquisadora se compromete a me informar os resultados da avaliação. Após o 

término da pesquisa, o material coletado será mantido sob a guarda da psicóloga 

Rubricas: 

Participante da pesquisa e/ou responsável legal: 

______________ 

Pesquisador Responsável: 
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pesquisadora e orientadora do presente estudo, no LabNeuro/HRAC-USP, com fins 

específicos de publicação científica, evidentemente resguardando a nossa 

identidade. Caso sejam observados prejuízos na avaliação, serei devidamente 

orientado para os serviços especializados na comunidade. 

Ficou esclarecido que a participação da minha criança nesta pesquisa não envolve 

custos sobre possíveis ressarcimentos de condução, hospedagem e/ou alimentação, 

uma vez que está prevista a coleta em dias e horários que já fazem parte da rotina 

escolar do meu filho(a). Não me será cobrado nada em qualquer fase do estudo, 

como também não haverá compensação financeira ou qualquer tipo de pagamento 

relacionado à minha participação. No entanto, caso ocorra eventuais danos, 

comprovadamente decorrentes da participação do menor na pesquisa, terei o direito 

à indenização, segundo a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Ficou claro que eu e minha criança poderemos a qualquer momento retirar nosso 

consentimento livre e esclarecido e deixar de participar da pesquisa, ciente que 

todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força do 

sigilo profissional, sem que isso nos cause penalização, constrangimento ou interfira 

nas atividades realizadas na instituição escolar. 

Após a realização da leitura minuciosa deste documento, devidamente explicado 

pela pesquisadora em seus mínimos detalhes, estou ciente dos serviços e 

procedimentos os quais minha criança será submetida. Não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e explicado, firmo o meu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, concordando na participação da pesquisa. 

Ficarei com uma via deste Termo, que deverá ser rubricado e assinado em cada 

página e toda a dúvida que eu tiver a respeito desta pesquisa, poderei perguntar 

diretamente à Shaday Prudenciatti, no endereço Rua Silvio Marchioni, 3-20, Vila 

Universitária, Bauru-SP, CEP: 17012-900 ou pelo telefone (14) 3235-8065. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser tiradas diretamente no 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HRAC-USP à Rua Silvio 

Marchione, 3-20, Bauru/SP. Telefone (14) 3235-8421. Horário de atendimento das 

8:00h às 18hs, de 2ª a 6ª feiras. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

“Função cognitiva atencional e marcador genético de suscetibilidade em crianças 

com fissura labiopalatina”. 

Estou de acordo com a participação de minha criança no estudo descrito acima. Fui 

devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos 

aos quais ela será submetida, os riscos, os benefícios, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes dos possíveis riscos que 

possam advir dessa participação. Foram-me garantidos esclarecimentos que eu 

venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que a desistência implique em qualquer prejuízo a sua 

Rubricas: 

Participante da pesquisa e/ou responsável legal: ______________ 

Pesquisador Responsável: ________________________________ 
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pessoa ou à minha família. A participação na pesquisa não inclui gastos pessoais, 

logo, não serei ressarcido, uma vez que as avaliações só ocorrerão no momento em 

que virei ao Hospital para atendimentos já agendados previsto na rotina de 

atendimento e, caso ela sofra algum dano, será indenizada. Autorizo, assim, a 

publicação dos dados desta pesquisa sendo-me garantido o anonimato e o sigilo dos 

dados referentes à identificação. 

Desejo ser informado sobre os resultados das avaliações a que meu filho(a) será 

submetido, bem como, ser esclarecido sobre seus significados (os resultados serão 

comunicados durante os retornos ambulatoriais de rotina): 

1. SIM (  )      2. NÃO (  ) 
 

____________________________________________ Data ___ / ___ / ___ 

                        Assinatura do participante 

 

____________________________________________ Data ___ / ___ / ___ 

             Assinatura do responsável pelo menor 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa, comprometo-me a cumprir 

todas as exigências contidas no item IV.3 da resolução do CNS/MS nº 466 de 

dezembro de 2012, publicada em 13 de junho de 2013. 

 

 

____________________________________________ Data ___ / ___ / ___ 

Assinatura da responsável pelo estudo 

 

Nome da Pesquisadora Responsável: Shaday Prudenciatti - E-mail: 

shaday.prudenciatti@usp.br 

Endereço Institucional: Rua Sílvio Marchione, 3-20 - Cidade: Bauru, SP. CEP: 

17012-900  
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APÊNDICE F 

TERMO DE ASSENTIMENTO- ESCOLA 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa “Função cognitiva 

atencional e marcador genético de suscetibilidade em crianças com fissura 

labiopalatina”. As crianças que irão participar dessa pesquisa tem entre 7 e 10 anos 

e foram escolhidas ao acaso. Seus pais permitiram que você participasse, mas a 

decisão em querer participar é sua. Você não precisa participar se não quiser, é um 

direito seu, e não terá nenhum problema se desistir.  

A pesquisa será realizada durante o período que você estiver na escola. Você só 

precisará fazer algumas atividades parecidas com as que você faz aqui na escola, 

usando lápis e papel. Serão feitas perguntas e atividades com desenho. Caso você 

sinta cansaço, pode me falar e daremos um tempinho de descanso. Com esta 

pesquisa vamos compreender melhor as condições para a sua aprendizagem, como 

também de outras crianças. 

Para essa participação, vou precisar de um pouquinho da sua saliva, pois ela será 

enviada ao laboratório para ser estudada. Então, você deverá cuspir num tubinho 

que vou lhe dar. Mas antes disso, você deverá ficar meia hora sem comer nenhum 

alimento, sem beber nada ou mesmo escovar os dentes. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa serão publicados, mas sem identificar as crianças que participaram.  

Ao final, comunicarei a você e aos seus pais como você se saiu. Se você tiver 

alguma dúvida, pode me perguntar. 

Caso depois surja alguma outra dúvida, você poderá entrar em contato comigo: 

Pesquisadora Responsável: Shaday Prudenciatti 

E-mail: shaday.prudenciatti@usp.br 

Acompanhei a explicação que foi feita à minha criança sobre a pesquisa “Função 
cognitiva atencional e marcador genético de suscetibilidade em crianças com fissura 
labiopalatina” e o (a) mesmo (a) concordou em participar. 
 
Assinatura dos pais/responsáveis: _________________________________ 
Assinatura da pesquisadora: _________________________________ 
Assinatura da criança: _________________________________ 
Data: _____/_____/________  
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APÊNDICE G 

Protocolo de Triagem de Dificuldades Atencionais para Pais 

 

Aluno_________________________________________________________________ 

Idade_______________________ Ano escolar________________________________ 

Responsável:___________________________________________________________ 

Parentesco:____________________________________________________________ 

 

Para cada item, escolha apenas a coluna, que melhor descreve a criança, (MARQUE UM X): 

 

DT: Discordo Totalmente – DP: Discordo Parcialmente; 

CT: Concordo Totalmente- CP: Concordo Parcialmente 

Questões DT DP CT CP 

1. Não Consegue prestar atenção a detalhes ou comete 
erros por descuido nos da escola. 

    

2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou 
atividades de lazer. 

    

3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente 
com ele. 

    

4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de 
escola, tarefas e obrigações. 

    

5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades.     

6. Evita, não gosta ou não se envolve contra a vontade em 
tarefas que exigem esforço mental prolongado. 

    

7. Perde coisas necessárias para atividades (ex. 
brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros). 

    

8. Distrai-se com estímulos externos.     

9. É esquecido em atividades do dia-a-dia.     

 

Soma dos itens 1-9:  

DT =             DC =                  CT =                   CP =  
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APÊNDICE H 

Escala de Transtorno de Déficit de Atenção para Professores 

Nome da professora:_____________________________________________________________ 

Nome da criança:_______________________________________________________________ 

Idade:_____________________________Série:_______________________________ 

Assinale a observação que mais se adeque a esta criança: 

(  ) É agitada   (  ) Apresenta dificuldades de atenção/concentração   (  ) Apresenta dificuldades em 

Aprender   (  ) Apresenta todas as queixas anteriores   (  ) Não apresenta nenhuma das queixas 

anteriores 

Para cada item, escolha apenas a coluna, que melhor descreve a criança, (MARQUE UM X): 

DT: Discordo Totalmente – DP: Discordo Parcialmente; CT: Concordo Totalmente- CP: Concordo 

Parcialmente 

Questões DT DP CT CP 

1. É organizado com suas lições de classe     

2. Dá respostas claras e coerentes ao professor     

3. Segue o ritmo da classe      

4. É atento nas lições do caderno     

5. É responsável com o seu material de escola     

6. Sabe trabalhar independentemente     

7. É meticuloso nas atividades (detalhista)     

8. Fica atento durante as explicações do professor     

9. É atento com as lições de caderno     

10. Consegue prestar atenção à uma coisa durante muito 
tempo 

    

11. Perde e esquece objetos (livros, lápis, borracha, etc.)     

12. Distrai-se facilmente por barulhos em sala de aula     

13. Nunca termina o que começa     

14. Passa de uma atividade incompleta para outra     

15. Tem dificuldade para concentrar-se     

16. Esquece muito rápido o que acabou de ser dito      

Soma dos itens 1-16: DT =                   DC =                  CT =             CP =  
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ANEXO A – Ofício de Aprovação do Comitê de Ética 

 



Anexos 
116 

 



Anexo 

 

117 

 

  



Anexos 
118 

 

 

 



Anexo 

 

119 

 

 

 



Anexos 
120 

ANEXO B – Termo de Aquiescência Escola 
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ANEXO C – Termo de Aquiescência Faculdade de Odontologia de Bauru FOB/USP 
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