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RESUMO 
 
Rafacho MB. Caracterização do perfil psicológico de indivíduos com síndrome Opitz 
GBBB. [Tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
Universidade de São Paulo; 2017. 
 
 
A síndrome Opitz GBBB é uma condição genética rara, com envolvimento das 

estruturas de linha média, caracterizada principalmente por implantação de cabelos 

em “V” na fronte, hipertelorismo ocular, base nasal larga, fissura de lábio e palato, 

hipospádia, anomalias do sistema nervoso central. Atraso no desenvolvimento e 

deficiência intelectual são sinais clínicos frequentemente relatados em indivíduos com 

síndrome Opitz GBBB. Neste estudo, avaliamos os aspectos cognitivos de doze 

indivíduos do sexo masculino, com idade superior a 18 anos, com diagnóstico clínico 

da síndrome Opitz GBBB. Para avaliação da inteligência e habilidades específicas em 

diferentes subdomínios neuropsicológicos, como funções de memória, 

visuoperceptiva e visuoconstrutiva, função executiva e atenção foram utilizados os 

instrumentos: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI), Figuras Complexas 

de Rey, Teste de aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT), Fluência Verbal 

Semântica (FAS) e Categórica, Trail Making Test (TMT) e Teste Stroop. Para aplicação 

e correção foram consideradas as normativas de cada instrumento. Para a análise de 

dados foram considerados o os escores obtidos em cada instrumento convertidos em 

QI ou escore z, correlacionados com a classificação em percentil. Os resultados 

obtidos para cada função avaliada mostraram-se variáveis entre os indivíduos 

afetados, no entanto, quando calculada a média do grupo, a grande maioria das 

funções se encaixou no intervalo normal, embora esteja abaixo da média da 

população. A única função que mostrou deficitária no cálculo da média do grupo foi a 

atenção seletiva. Em conclusão, este estudo mostrou que pacientes adultos com 

síndrome Opitz GBBB, avaliados no presente estudo, não apresentam deficiência 

intelectual, no entanto, uma ou mais funções cognitivas podem estar prejudicadas, 

mostrando a importância da avaliação neuropsicológica e a necessidade de 

intervenção específica, considerando as habilidades prejudicadas em cada caso. 

 

Palavra-chave: Síndrome Opitz GBBB. Avaliação neuropsicológica. Perfil cognitivo. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Rafacho MB. Characterization of the psychological profile of individuals with Opitz 
syndrome G / BBB. [Thesis] Bauru: Hospital of Rehabilitation of Craniofacial 
anomalies, University of São Paulo; 2017. 
 

 

Opitz G / BBB syndrome is a rare genetic condition with involvement of midline 

structures, characterized mainly by the implantation of "V" hair on the forehead, ocular 

hypertelorism, broad nasal base, cleft lip and palate, hypospadias and central nervous 

system anomalies. Developmental delay and intellectual impairment are frequently 

reported clinical signs in individuals with Opitz G / BBB syndrome. In this study, we 

evaluated the cognitive aspects of twelve male individuals, aged over 18 years, with 

clinical diagnosis of the Opitz G / BBB syndrome. To evaluate intelligence and specific 

abilities in different neuropsychological subdomains, such as memory functions, 

visuoperceptive and visuoconstructive functions, executive function and attention were 

used the instruments: Wechsler Scale of Intelligence (WASI), Complex Figures of Rey, 

Auditory-Verbal Learning Test Of Rey (RAVLT), Semantic Verbal Fluency (FAS) and 

Categorical, Trail Making Test (TMT) and Stroop Test. For application and correction, 

the regulations of each instrument were considered. For the analysis of data were 

considered the scores obtained in each instrument converted to IQ or z score, 

correlated with the classification in percentile. The results obtained for each function 

evaluated showed variables among the affected individuals, however, when calculated 

the mean of the group, the great majority of the functions fit the normal range, although 

it is below the average of the population. In the conclusion, this study showed that adult 

patients with the Opitz G / BBB syndrome, evaluated in the present study, do not 

present intellectual deficits, however, one or more cognitive functions May be impaired, 

showing the importance of neuropsychological evaluation and the need for specific 

intervention, considering the impaired abilities in each case. 

 

Keywords: Opitz Syndrome GBBB. Neuropsychological evaluation. Cognitive profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As anomalias craniofaciais acometem 2-3% dos recém-nascidos e 

compreendem alterações de ossos do crânio, alterações da linha média craniofacial, 

alterações de primeiro e segundo arcos branquiais, alterações oculares e alterações 

de orelha. O tratamento dessas anomalias envolve conhecimento e interação 

multidisciplinar das áreas da pediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia 

plástica, odontopediatria, ortodontia, ortognática, fonoaudiologia, psicologia e 

genética. (MARSH, 1980; TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; GORLIN; COHEN; 

HENNEKAM, 2001; SETÓ-SALVIA; STANIE, 2014; SINGH; MOSS, 2015; TRAINOR; 

RICHTSMEIER, 2015; TWIGG; WILKIE, 2015; DOUZGOU et al., 2016).  

 Os indivíduos com anomalias craniofaciais podem apresentar problemas 

físicos, emocionais e relacionados a estética, tendo que enfrentar a discriminação 

social, que ocasionam danos emocionais significativos aos indivíduos (COLARES; 

RICHMAN, 2002; SINGH; MOSS, 2015). Para Petean e Pina Neto (1998) é primordial 

que os profissionais envolvidos, tenham amplo conhecimento de todo processo pelo 

qual pais e filho passam, para que possam compreendê-los e dar-lhes o tempo 

necessário para assimilarem as informações e, principalmente, tomarem as decisões 

necessárias, com clareza e racionalidade. Assim, é importante que pais de crianças 

com deficiência recebam o maior número de informações possíveis, tendo suas 

dúvidas esclarecidas, a fim de que possam decidir com segurança quais recursos 

buscar e condutas a serem seguidas (BRUNHARA; PETEAN, 1999; CARVALHO; 

TAVANO, 2000; BEE, 2003; RODRIGUES; CASTRO; DIAS, 2003; GOMES; 

PICCININI, 2010; GRACIANO; TAVANO; BACHEGA, 2007; DE SOUSA; DEVARE; 

GHANSHANI, 2009; GROLLEMUND et al., 2010). 

 A assistência psicológica, não se limita somente ao momento do nascimento 

do filho com malformação, mas também, durante seu desenvolvimento e tratamento 

reabilitador. Segundo Graciano, Tavano e Bachega (2007), a filosofia do tratamento 

reabilitador deve ser focada no potencial de cada criança. A equipe interdisciplinar 

deve estar atenta a todas as fases do desenvolvimento, a fim de que possa, 

conjuntamente com a família, o paciente e a própria sociedade, alcançar com sucesso 

os objetivos da tarefa de reabilitar, permitindo o desenvolvimento adequado das 

capacidades físicas, psicológicas, afetivas e sociais. 
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 Além do impacto emocional e social que as anomalias congênitas possam 

causar, por vezes, elas ocorrem em associação à outras anomalias, caracterizando 

quadros sindrômicos. Cerca de 30% dos indivíduos com fissura de lábio com ou sem 

envolvimento do palato e 50% dos indivíduos com fissura de palato apresentam uma 

síndrome associada. Muitas dessas síndromes cursam com alterações estruturais ou 

funcionais do sistema nervoso central, o que pode contribuir com os neurológicos e 

psicológicos dos indivíduos com anomalias craniofaciais (JUGESSUR; FARLIE; 

KILPATRICK, 2009; SETÓ-SALVIA; STANIE, 2014; TRAINOR; RICHTSMEIER, 2015) 

 Os conhecimentos biológico e psicológico vêm contribuindo, sensivelmente, 

para a identificação das mais variadas patologias clínicas e dos seus efeitos no 

indivíduo (SIMONETTI, 2004; PINTO, 2005; TRAINOR; RICHTSMEIER, 2015). Nos 

últimos anos, a atuação do psicólogo tem se intensificado não somente na área 

clínica, mas ainda na área da Saúde, buscando contribuir para a produção do 

conhecimento científico da psicologia por meio da observação, descrição e análise 

dos processos de desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e 

outros aspectos do comportamento humano (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001; 

CONSELHO, 2008, SPINK, 2017). Cabe à área da Psicologia da Saúde, também 

chamada de Psicologia Hospitalar, a promoção, manutenção e prevenção da saúde 

por meio da aplicação dos conhecimentos, resultantes da integração das diversas 

áreas do conhecimento psicológico e das técnicas psicológicas, contribuindo para o 

bem-estar dos indivíduos e das comunidades (SIMON, 1989; TEIXEIRA, 2004). O 

conceito da Psicologia da Saúde é complexo e relativo às funções orgânicas, físicas 

e mentais (WHO, 2014). No Brasil, a atuação do psicólogo no entendimento dos 

aspectos psicológicos em torno do adoecimento é denominada Psicologia Hospitalar. 

Segundo Simonetti (2004), ao contrário do que se deduz, a Psicologia da Saúde não 

se restringe apenas aos ambientes hospitalares. No Brasil, a Psicologia Hospitalar 
agrega os conhecimentos da Ciência Psicológica e aplica-os às situações especiais 

que envolvem os processos doença-internação-tratamento, permeados pela relação 

determinada pela tríade equipe-paciente-família (SIMONETTI, 2004). Dessa forma, 

na psicologia hospitalar são desenvolvidas teorias e técnicas específicas de atenção 

às pessoas hospitalizadas, que apresentam demandas associadas ao processo de 

internação, doença e tratamento (SEBASTIANI; MAIA, 2005). Gioia-Martins e Rocha 

Júnior (2001) acrescentam que o papel do psicólogo hospitalar é de um especialista 

em relações, numa atividade curativa e preventiva, trabalhando com os conteúdos 
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manifestos e latentes envolvidos, numa função educativa, profilática e 

psicoterapêutica. Assim como em outras áreas da psicologia, a atividade do psicólogo 

hospitalar inclui a avaliação psicológica, isto é, o procedimento de levantamento de 

informações por meio de instrumentos como testes, entrevistas, observações e 

análise de documentos, visando avaliar os diversos processos psicológicos (cognição, 

percepção, aprendizagem, memória, inteligência, pensamento e raciocínio, 

motivação, linguagem e emoção) do indivíduo. 

 A avaliação dessas habilidades e sua quantificação por meio de instrumentos 

padronizados responde pela neuropsicologia, área da psicologia que une os 

conhecimentos a partir do estudo das áreas cerebrais, suas respectivas funções e o 

comportamento e, assim, apresenta condições para identificação de padrões 

comportamentais e cognitivos do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Estudos 

referentes aos fenótipos comportamentais, visando tratamentos mais específicos e 

adequados são necessários a fim de minimizar os prejuízos apresentados. Para tanto 

uma bateria de testes padronizados é utilizada, o qual possibilita a comparação das 

habilidades de um indivíduo com ele mesmo (ideográfico) ou com um grupo normativo 

(nomotéticamente) (SIMON, 2007; MALLOY-DINIZ et al., 2010; PADOVANI, 2011; 

LEZAK et al., 2012; ABREU, 2013). Essas ferramentas são apropriadas e apreciadas 

para análise das funções em indivíduos com síndromes genéticas. A utilização dessas 

ferramentas em indivíduos com anomalias craniofaciais estão gradativamente 

aumentando nos últimos anos (NOPOULOS et al., 2002). 

 O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 

Paulo (HRAC-USP) é um serviço especializado em malformações craniofaciais e uma 

de suas características é o seguimento do indivíduo da infância até a fase adulta. A 

atuação do psicólogo, como parte da equipe, ocorre desde o início do tratamento 

visando a compreensão do problema; o esclarecimento de dúvidas e auxiliando na 

superação de sentimentos, tais como choque, negação, raiva, tristeza e culpa, até que 

um novo tipo de equilíbrio se estabeleça (PETEAN; PINA NETO, 1998; KÜBLER-

ROSS, 2008; RICHMAN et al., 2012). 

 Com base na experiência dos profissionais da Seção de Genética Clínica e 

Biologia Molecular do HRAC-USP, é possível afirmar que o grupo das anomalias 

craniofaciais que compõem a casuística do HRAC-USP é altamente diversificado, 

incluindo craniossinostoses isoladas e sindrômicas, fissuras orofaciais isoladas e 

sindrômicas, defeitos de linha média craniofacial isoladas e sindrômicas, síndromes 
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com envolvimento do primeiro e segundo arcos faríngeos, entre outras condições. 

Como o processo de delineamento sindrômico é dinâmico e contínuo, a evolução 

fenotípica e a história natural da doença de determinada síndrome ocorre à medida 

que mais informações são disponibilizadas (COHEN, 1997; BRUNNER; van DRIEL, 

2004). Por essa razão, trabalhos multidisciplinares são imprescindíveis para o 

conhecimento, tratamento e prevenção de síndromes genéticas. Desta forma, viu-se 

neste estudo a oportunidade de conciliar o conhecimento das áreas de sindromologia 

e de psicologia para melhor caracterização do perfil cognitivo de condições presentes 

na casuística do HRAC-USP e assim, contribuir para o delineamento sindrômico e 

para o aconselhamento genético. 

 Como foco desse estudo foi selecionado a síndrome Opitz GBBB por tratar-se 

de uma condição genética rara, dentro do grupo de defeitos de linha média, cujo sinais 

clínicos incluem, além do hipertelorismo ocular, fissura de lábio e palato e hipospádia; 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual e anomalias de sistema 

nervoso central (OPITZ, 1987; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; MERONI, 

2004; HSIEH et al., 2008). Considerando os resultados de Guion-Almeida e Richieri-

Costa (1992) e Migliore et al. (2013) que mostraram alta frequencia de atraso no 

desenvolvimento e deficiência intelectual (50-58%) e, posteriormente, os resultados 

de Siemann (2014) que mostraram presença de anomalias de sistema nervoso central 

em cerca 90% dos indivíduos com síndrome Opitz GBBB avaliados. A proposta do 

presente estudo foi realizar a caracterização sistemática do perfil cognitivo-

comportamental de indivíduos adultos, do sexo masculino, com diagnóstico de 

síndrome Opitz GBBB, cadastrados na base de informações da Seção de Genética 

Clínica e Biologia Molecular. Portanto, a hipótese formulada é que os indivíduos com 

essa síndrome apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicológico e deficiência 

intelectual. 

“Para curar o corpo é preciso ter um conhecimento do 

todo”  

Hipócrates 460-377 a.C.   

(Citado por Simonetti, 2004).
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA PSICOLOGIA 

 

 A história da Psicologia vem sendo construída pelas demais áreas do 

conhecimento humano, frente aos desafios colocados pela realidade econômica e 

social e, ainda, pela insaciável necessidade do homem de compreender a si mesmo. 

A área filosófica foi a primeira a especular em torno do homem e da sua interioridade 

e, a tentativa de sistematizar a psicologia surgiu entre os filósofos gregos (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2001). 

 Wilhelm Maximilian Wundt, médico, filósofo e psicólogo alemão, pelo seu 

grande interesse pelos processos mentais, estabeleceu identidade própria para a 

psicologia e criou o primeiro laboratório de psicologia experimental, em 1879. A partir 

daí, a psicologia ficou conhecida como ciência plena. Esse pesquisador desenvolveu 

trabalhos envolvendo aspectos que iam desde a Psicologia Experimental Fisiológica 

até a Psicologia dos Povos. Essa última é atualmente conhecida como Psicologia 

Social e Comunitária. Já, a Psicologia do Desenvolvimento foi originada do estudo de 

outros pensadores, por meio da observação dos processos de maturação neurológica 

em animais e em crianças. Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2001), uma série de 

investigações que se ocupam das questões da hereditariedade, do comportamento 

animal, dos instintos e comportamento infantil foram realizadas pelos precursores da 

psicologia como Francis Galton, Lloyd Morgan, William McDougall, Thorndike, Yerkes 

e John B. Watson. 

 Embora a Psicologia científica tenha nascido na Alemanha, seu rápido 

crescimento ocorreu nos Estados Unidos, onde surgiram as primeiras abordagens ou 

escolas: Funcionalismo, Estruturalismo e Associalismo. Essas três escolas, no século 

20, foram substituídas por novas teorias, a saber: Behaviorismo, Gestalt e Psicanálise, 

as quais deram origem às inúmeras teorias existentes atualmente, incluindo a teoria 

Humanista. O Behaviorismo, que nasceu com Jonh B. Watson, define o fato 

psicológico, de modo concreto a partir do comportamento; a Gestalt, com o precursor 

Von Ehrenfels, surgiu como uma negação da fragmentação, postulando a 

necessidade de compreender o homem como um todo e, a Psicanálise, surgiu com 

Sigmund Freud, e postula o inconsciente como objeto de estudo, dando importância 
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à afetividade (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001). A teoria Humanista surgiu com 

Abraham Maslow (1908-1970) e Carl Rogers (1902-1987) constituindo uma alternativa 

às abordagens behavioristas e psicanalíticas. Defenderem a idéia de autoconceito, 

tendência que a pessoa traz desde a infância e a torna auto-realizadora (KAHHALE 

et al. 2002). 

 Uma das áreas de estudo da psicologia é a Psicologia do Desenvolvimento, 

construída a partir de observações, pesquisas com grupos de indivíduos, estudos 

clínicos, acompanhamento de indivíduos, desde o nascimento até a idade adulta, nos 

aspectos físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social. Ao longo do tempo, 

vários foram os estudiosos que contribuíram de forma significativa com a Psicologia 

do Desenvolvimento, partindo do pressuposto que aspectos físico-motor, intelectual, 

afetivo-emocional e social são indissociados. Na linha psicanalítica, Sigmund Freud 

(1856-1939), tendo como base seus estudos sobre a histeria, postulou que o 

comportamento é governado não apenas por processos conscientes, mas, também, 

inconsciente. Outro teórico da linha psicanalítica, Erik Erikson (1904-1994), enfatizou 

que a maturidade desempenha um papel insignificante na sequência de estágios do 

desenvolvimento, sendo mais importante as demandas culturais comuns às crianças 

de determinadas idades. Já Vigotsky (1896-1934), da linha cognitivo-

desenvolvimental, enfatizou o aspecto interacionista, ou seja, as funções mentais 

superiores advém da troca com as pessoas. Para esse estudioso o cérebro é um 

sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são 

moldados ao longo da espécie e do desenvolvimento individual. Sua teoria é 

conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal. Para Jean Piaget (1896-1980), 

psicólogo e biólogo suíço, da linha cognitivo-desenvolvimental, a criança participa 

ativamente do seu desenvolvimento. Pelo seu estudo observou que todas as crianças 

passava pelo mesmo tipo de descobertas sequenciais acerca do seu mundo, 

cometendo o mesmo tipo de erro e chegando às mesmas soluções. Para Piaget, o 

desenvolvimento é centrado na psicogênese da inteligência (BEE, 1997; OLIVEIRA, 

1997; BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001; LIMA, 2001; BEE, 2003). Henri Wallon 

(1879-1962), seguidor da teoria Humanista, enfoca o desenvolvimento nos domínios 

da afetividade, inteligência e motricidade. Para esse estudioso, o desenvolvimento é 

descontínuo, marcado por contradições, rupturas e conflitos, como resultado da 

maturação e das condições ambientais, provocando alterações qualitativas no seu 
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comportamento em geral. O desenvolvimento é centrado na psicogênese da pessoa 

completa (GALVÃO, 2003). 

 Arnold Gesell (1880-1961), psicólogo americano, especialista no 

desenvolvimento infantil, introduziu o conceito de maturação e, também, definiu o 

desenvolvimento como padrões de mudança sequencial geneticamente programados. 

Para Gesell, o desenvolvimento ocorria independente de prática ou treinamento (BEE, 

1997). “O desenvolvimento mental, assim como o físico, é um processo de 

esquematização, porque a mente é uma crescente multidão de padrões ou esquemas 

de comportamento” (GESELL, 1992, p. 05). Segundo Gesell (1993), para 

compreender uma criança, é necessário se familiarizar com o que chama de 

gradientes do desenvolvimento, ou seja, uma série de fases ou graus de maturidade 

por onde a criança vai progredindo em direção a um nível mais elevado de 

comportamento. 

 Segundo Bee (1997), “nenhuma dessas teorias é capaz de responder, de 

maneira adequada, por todas as evidências disponíveis sobre o desenvolvimento 

humano, mas cada uma delas oferece conceitos úteis e cada uma pode propiciar um 

arcabouço no qual podemos examinar o corpus da pesquisa” (p.83).  

 

 

2.2 ASPECTOS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

 Segundo Pasquali (2001), a avaliação psicológica se faz através de métodos e 

técnicas com o objetivo de descrever e classificar o comportamento. Os testes 

psicológicos são ferramentas padronizadas utilizadas no processo da avaliação 

psicológica. Por serem procedimentos sistemáticos, podem ser instrumentos 

extremamente úteis na coleta de dados que, juntamente com as demais informações 

organizadas pelo psicólogo e servem para fornecer dados sobre os indivíduos. 

Quando utilizados de maneira apropriada e hábil auxiliam na compreensão do 

problema estudado, de forma a facilitar a tomada de decisões (PASQUALI, 2001; 

NORONHA; VENDRAMINI, 2003; URBINA 2007). Os testes psicológicos são 

relativamente recentes, datando do fim do século XIX e início do século XX. Em 1879, 

Wilhelm Wundt criou o primeiro laboratório dedicado à pesquisa de natureza 

psicológica. Em 1880, trabalhos de Galton visavam avaliação das aptidões humanas 

por meio da medida sensorial. Em 1890, Cattell, sob influência de Galton, desenvolveu 
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medidas das diferenças individuais, contribuindo, significativamente, para o campo da 

estatística e mensuração psicológica. O primeiro instrumento de mensuração da 

inteligência global foi descrito em 1905 por Alfred Binet e Theodore Simon. Nessa 

mesma época, Spearman criou a teoria que enfatiza um fator geral de inteligência 

presente em todas as atividades intelectuais, um método estatístico que estabelece 

correlação entre as aptidões avaliadas no teste. Embora se diferenciem na forma de 

ver a inteligência, as contribuições de Binet e Spearman foram motores do 

desenvolvimento da testagem psicológica no século XX (PASQUALI, 2001; URBINA, 

2007). Segundo Urbina (2007), foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1917, que a 

testagem psicológica se fortaleceu nos Estados Unidos. Com os êxitos alcançados 

com os testes militares e escalas Binet, outros instrumentos foram criados. No início 

desse século, Thorndike inaugurou uma nova modalidade de testagem ao criar uma 

série de amostra de caligrafia. Na década de 20, instrumentos com ênfase nas 

habilidades verbais, quantitativas e de raciocínio foram desenvolvidos e aplicados 

para fins de admissão em universidades. Na década de 30, J. P. Guilford foi o pioneiro 

no uso da análise fatorial para agrupar itens em escalas homogêneas. Na década de 

40, uma vez esclarecida que a inteligência não se tratava de conceito unitário, baterias 

de aptidões múltiplas foram desenvolvidas (URBINA, 2007). 

 Já no Brasil, observou-se uma movimentação maior a partir da década de 90 

dedicada à avaliação psicológica. Essa movimentação apresentou-se como eventos, 

cursos de pós-graduação e produções científicas (PRIMI, 2010). Um marco histórico 

foi o Conselho Federal de Psicologia criar o Sistema de Avaliação dos Testes 

Psicológicos1. Atualmente, as testagens são mais sofisticadas e embasadas 

metodologicamente, acontecendo em uma variedade de situações e classificadas em 

três categorias: (a) tomada de decisões, (b) pesquisas psicológicas e (c) 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (URBINA, 2007). A neuropsicologia 

surge nesse campo, no fim do século XX, a partir de convergências entre algumas 

ciências como a medicina, fisiologia e psicologia, com as mesmas bases filosóficas, 

que objetiva estudar as modificações comportamentais resultantes de lesões 

cerebrais. (ANDRADE; SANTOS; BUENO, 2004; PINHEIRO, 2005, MALLOY-DINIZ et 

al., 2010; FUENTES et al., 2014). As avaliações neuropsicológicas, podem ser 

realizadas com uma série de propósitos, com base nas relações entre o sistema 

                                                 
1 SATEPSI<http://www2.pol.org.br/satepsi/sistema/admin.cfm> 
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nervoso central, comportamento e funcionamento cognitivo (LEZAK et al, 2012; 

MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2015). Entre os seus objetivos, destacam-se: auxílio 

diagnóstico, cuidados e manejo dos pacientes; planejamento, remediação e evolução 

do tratamento e, pesquisa (LEZAK et al, 2012). 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROMES 

CRANIOFACIAIS  

 

 O grupo das anomalias craniofaciais é altamente diversificado, incluindo 

craniossinostoses, fissuras orofaciais, defeitos de linha média craniofacial, anomalias 

de primeiro e segundo arcos faríngeos, entre outras. Representa cerca de dois terços 

de todas as anomalias congênitas humanas, podendo ocorrer isoladamente ou, ainda, 

fazer parte de diversos quadros sindrômicos, os quais, geralmente, envolvem o 

comprometimento de outros órgãos ou sistemas (TRAINOR; KRUMLAUF, 2000; 

WILKIE; MORRISS-KAY, 2001; TUNÇBILEK et al., 2010; TRAINOR; RICHTSMEIER, 

2015). Como síndrome entende-se uma combinação específica de achados 

fenotípicos, que pode se diferenciar de outro quadro sindrômico pela presença ou 

ausência de determinado sinal clínico. O processo de delineamento de determinado 

quadro sindrômico ocorre inicialmente no nível clínico, com poucos indivíduos. O 

refinamento do fenótipo e o conhecimento da história natural da doença se fazem, ao 

longo do tempo, com a contínua adição de novos casos (COHEN, 1997; TRAINOR; 

RICHTSMEIER, 2015).  

 Segundo Simon (2007), os fenótipos comportamentais e cognitivos das 

doenças de causas genéticas são bem menos caracterizados que os anatômicos. Em 

levantamento de literatura pertinente apenas alguns trabalhos fazem referência à 

avaliação do perfil psicológico de indivíduos com síndromes craniofaciais. Dentre elas: 

fissura labiopalatina, a síndrome Velocardiofacial, síndrome de Crouzon, síndrome de 

Noonan (ABRAMIDES, 2001; NOPOULOS et al., 2002; YACUBIAN FERNANDES et 

al., 2007; PADOVANI, 2011; VACARI et al., 2012). 

 Avaliação do perfil cognitivo de indivíduos com síndrome de Noonan [OMIM 

#163950] foi realizada por Padovani (2011) em 19 indivíduos (13 do sexo masculino e 

6 do sexo feminino), com idade média de 14 anos, por meio dos subtestes Cubos e 

Vocabulários das Escalas Wechsler de Inteligência para crianças (WISC-III) e para 



28       Revisão de Literatura 

adultos (WAIS-III), teste Figuras Complexas de Rey e Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas. De acordo com a autora, os resultados mostraram variação 

do quociente de inteligência (QI) de “normal” a “deficiência mental leve” e prejuízos na 

categorizarão e no planejamento motor. A autora comentou sobre a importância de 

estudos que correlacionem aspectos cognitivos nas diversas patologias genéticas.  

 Vacari et al., (2012) avaliaram o perfil neuropsicológico de 34 indivíduos 

(crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos) com síndrome 

Velocardiofacial (SVCF) [OMIM #192430] com foco nas habilidades linguísticas e 

competências visuoespaciais. Os testes administrados avaliaram a inteligência geral 

e habilidades específicas em diferentes subdomínios neuropsicológicos tais como a 

linguagem (The Peabody Picture Vocabulary Test, The Boston Naming Test, The 

Grammar Comprehension Test, The Phrase Repetition Test, The Categorical Task e 

Verbal Fluency Task), a habilidades visuomotora / visuoperceptual (The Visual Motor 

Integration Test e Visual Perception Test) e a memória (Verbal Span Task, Visual-

Object Span Task. Visual-Spatial Span Task, Verbal Long-Term Memory task). Para 

avaliação da inteligência foram utilizados os testes Stanford-Binet, WISC-R e 

Formulário L-M. Em um primeiro momento os autores compararam os resultados das 

avaliações dos indivíduos com SVCF com indivíduos com desenvolvimento normal e, 

em um segundo momento fizeram comparação entre os indivíduos com SVCF com e 

sem a presença de deficiência intelectual. O grupo foi separado em indivíduos com QI 

igual ou superior a 75 e abaixo de 75. Os autores observaram que déficits linguísticos 

foram evidenciados na presença de déficit intelectual e, por outro lado, a deficiência 

visuoespacial foi presente em ambos os grupos. De acordo com os autores os 

indivíduos com síndrome Velocardiofacial não podem ser classificados como um 

grupo neuropsicológico único. 

 Já em relação as fissuras orofaciais, Nopoulos et al. (2002) avaliaram o 

funcionamento neuropsicológico de 50 indivíduos adultos do sexo masculino com 

idades acima de 18 anos, diagnosticados com fissura labiopalatina. Desses pacientes, 

16 apresentavam fissura de palato e 34, fissura de lábio e palato (sendo 20 unilateral 

e 14 bilateral). Para o teste de inteligência foi utilizado a Escala Wechsler de 

Inteligência para Adultos Revisada (WAIS-R). Ainda nesse estudo foram utilizados os 

testes de Fluência Verbal Semântica (FAS), Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal 

de Rey (RAVLT), Figuras Complexas de Rey, Teste Stroop. A avaliação motora foi 

realizada com o teste Finger Tapping Test (FTT) e The Purdue Pegboard Test. Os 
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resultados foram comparados com um grupo controle de indivíduos sem fissura. Os 

resultados apontaram que os pacientes com fissura de palato bilateral apresentaram 

pior classificação do déficit cognitivo, porém, dentro da faixa de normalidade, seguido 

dos pacientes com fissura de lábio e palato unilateral, fissura de palato e por fim grupo 

controle; sugerindo, com cautela, ser um padrão específico de déficit cognitivo. Os 

autores, sugerem que este padrão está relacionado com o desenvolvimento anormal 

da face, uma vez que este é interdependente com o desenvolvimento do cérebro. 

 Estudos sistemáticos do perfil psicológico de indivíduos com anomalias 

craniofaciais pertencentes a casuísticas do HRAC ainda são restritos. Abramides 

(2001) avaliou as habilidades intelectuais, perceptivo-motoras e presença de 

indicadores emocionais em 30 indivíduos (entre seis e 25 anos) com diagnóstico 

clínicos da síndrome velocardiofacial [OMIM #192430], utilizando as escalas Wechsler 

de Inteligência para Crianças 3ª edição (WISC-III), e adultos (WAIS), Teste Guestáltico 

Visuomotor de Bender (Bender) e Desenho da Figura Humana (DFH). De acordo com 

os autores, os resultados do WISC e WAIS apontaram nível intelectual dentro da 

normalidade em 14 casos; nível limítrofe em 10 e, indicativo de deficiência intelectual 

em seis. Já a avaliação pelo Bender, mostrou indícios de problemas neurológicos 

leves em 18 casos e de problemas graves, em dois. Yacubian Fernandes et al. (2007) 

em seus estudos sobre a síndrome de Crouzon [OMIM #123500] analisou a influência 

do momento da cirurgia; da classe socioeconômica associada ao nível educacional 

dos pais e, da ocorrência de malformações do sistema nervoso central no 

desenvolvimento cognitivo em 11 indivíduos com a síndrome. Tais achados foram 

correlacionados à qualidade de vida dos indivíduos e de suas famílias. A idade dos 

indivíduos estudados variou de um ano e quatro meses a 13 anos. A avaliação 

multidisciplinar incluiu, avaliação social, avaliação cognitiva, estudo do encéfalo por 

ressonância magnética e avaliação da qualidade de vida. Para a avaliação cognitiva, 

foi utilizado o teste WISC-III e WAIS-III e para a qualidade de vida das famílias dos 

pacientes utilizado o Questionário de Recursos e Estresse Simplificado (QRE-S). Os 

autores concluíram que a qualidade de vida dos indivíduos com síndrome de Crouzon 

se correlaciona com o seu desenvolvimento neuropsicológico e com os fatores 

habitualmente relacionados à cirurgia precoce. Os autores observaram, ainda, que os 

aspectos morfológicos encefálicos não apresentaram correlação significativa com o 

quociente de inteligência destes pacientes. 

 Relacionado a síndrome Opitz GBBB [OMIM 145410; 300000], foco nesse 
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estudo, a revisão de literatura não evidenciou estudos sistematizados sobre o perfil 

cognitivo-comportamental nos indivíduos com esta síndrome.  

 

 

2.4 SÍNDROME OPITZ GBBB 

   

  A síndrome Opitz GBBB [OMIM 145410; 300000], condição geneticamente 

heterogênea, caracterizada por sinais clínicos com predomínio de defeitos de linha 

média foi, inicialmente, descrita por John Opitz, em 1969, como duas condições 

distintas (síndrome G e síndrome BBB) (OPITZ et al., 1969; OPITZ; SUMMITT, 

SMITH, 1969). Posteriormente, foram consideradas como condição única (CAPPA et 

al., 1987; OPITZ, 1987) e denominada síndrome Opitz GBBB (QUADERI et al., 1997). 

As manifestações clínicas na síndrome Opitz GBBB são variáveis e os indivíduos do 

sexo masculino têm fenótipo mais grave do que as mulheres afetadas, as quais podem 

apresentar forma leve do quadro, usualmente, caracterizada por hipertelorismo ocular 

(GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; GAUDENZ et al., 1998). De acordo com 

Meroni (2004) a prevalência da síndrome Opitz GBBB varia 1:50.000 a 1:100.000 

homens. O diagnóstico é estabelecido, na maioria das vezes, pelos achados clínicos. 

A observação inicial de fenótipo leve nas mulheres afetadas sugeriu a possibilidade 

de uma forma com herança ligada ao cromossomo X (PEDERSEN; MIKKELSEN; 

OSTER, 1976). Quaderi et al. (1997), estudando uma família cujo fenótipo da 

síndrome Opitz GBBB segregava com inversão do cromossomo X [inv(X)(p22.3,q36)], 

identificaram o loco do gene causador da forma ligada ao X, denominado MID1 

(Midline 1). Estudos posteriores encontraram mutações nesse gene em outras famílias 

estudadas (FONTANELLA; RUSSOLILLO; MERONI, 2008). No entanto, a segregação 

do fenótipo em famílias com padrão de herança autossômico dominante sugeriu 

heterogeneidade genética para a condição (GUION-ALMEIDA E RICHIERI-COSTA, 

1992; ROBIN et al., 1995). Posteriormente, variantes patogênicas no gene SPECC1L, 

localizado no cromossomo 22q11, foram identificadas em indivíduos e famílias com 

síndrome Opitz GBBB com padrão de herança autossômico dominante, confirmando 

a heterogeneidade genética da condição (KRUSZKA et al., 2015). 

  Clinicamente, a síndrome GBBB é caracterizada, principalmente, por 

anomalias craniofaciais típicas; do sistema nervoso central (SNC), laringo 

traqueoesofágicas, cardíacas, urogenitais, anais e atraso no desenvolvimento 
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neuropsicomotor. As alterações craniofaciais típicas incluem fronte proeminente com 

implantação de cabelos em “V”, fontanela anterior ampla, hipertelorismo ocular, 

alargamento da base nasal, epicanto, narinas antevertidas, entalhe na linha média do 

nariz, filtro plano, micrognatia, orelhas anômalas e posteriorizadas e anomalias de 

palato (OPITZ, 1987; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; FONTANELLA; 

RUSSOLILLO; MERONI, 2008; HSIEH et al., 2008). Fissura de lábio e/ou de palato 

tem sido observada em cerca de 40% dos casos descritos com a síndrome (OPITZ, 

1987). As anomalias estruturais de SNC incluem agenesia de corpo caloso, atrofia 

cerebral, anomalia de vermis cerebelar, dilatação ventricular, alargamento da cisterna 

magna, anomalia de Dandy-Walker, alargamento do septo pelúcido, entre outras 

(NERI et al., 1987; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; MACDONALD et al., 

1993; De FALCO et al., 2003; FONTANELLA; RUSSOLILLO; MERONI, 2008; 

SIEMANN, 2014). Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, alguns autores 

citam atraso de grau variável na aquisição de linguagem e distúrbios do 

comportamento em indivíduos afetados (NERI et al., 1987; OPITZ, 1987; GUION-

ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; TABAQUIM et al., 2006; FONTANELLA; 

RUSSOLILLO; MERONI, 2008; HSIEH et al., 2008; SIEMANN, 2014). Revisão de 

literatura realizada por Meroni (2004) mostrou que mais de um terço dos indivíduos 

citados apresentavam atraso no desenvolvimento motor e deficiência intelectual. 

Embora Simon (2007) comente que a avaliação do perfil psicológico, utilizando 

baterias padronizadas, é de fundamental importância para a identificação de padrões 

comportamentais e cognitivos de indivíduos com doenças genéticas, estudos 

sistemáticos, voltados a essa avaliação, em indivíduos com síndrome GBBB não 

foram encontrados. 

 

 

2.5 SÍNDROME GBBB E MALFORMAÇÃO DE DANDY WALKER 

 

 Anomalias estruturais de SNC são achados comuns nos indivíduos com 

síndrome Opitz GBBB. Estas incluem: agenesia de corpo caloso, atrofia cerebral, 

anomalia de vermis cerebelar, dilatação ventricular, alargamento da cisterna magna, 

alargamento do septo pelúcido, anomalia de Dandy-Walker, entre outras (NERI et al., 

1987; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; MACDONALD et al., 1993; De 

FALCO et al., 2003; FONTANELLA; RUSSOLILLO; MERONI, 2008; SIEMANN, 2014). 
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Estudo de imagens do SNC por meio de Ressonância Magnética em 19 indivíduos 

brasileiros do sexo masculino com diagnóstico clínico de síndrome Opitz GBBB, 

realizado por Siemann (2014), mostrou a presença de cisterna magna ampla em 79% 

dos indivíduos, alargamento do IV ventriculo em 74% e, hipoplasia do vermis cerebelar 

em 42%. De acordo com a autora, a coexistência desses sinais clínicos foram 

observadas em 9 dos 19 indivíduos estudados. Outras anomalias incluindo 

hipoplasia/atrofia/assimetria de hemisfério cerebelares, persistência de cavum 

vergae, atrofia de cortex cerebral, alargamento do III ventrículo, dilatação do sistema 

ventricular, diminuição dos ventriculos laterais, aumento da cisterna pré-pontina, 

hipoplasia de corpo caloso, persistência de cavum do septo pelucido, 

gliose/encefalomalácea, entre outras, foram observadas com menor frequência. A 

associação de agenesia do vermis cerebelar, dilatação cística do quarto ventrículo e 

fossa posterior aumentada constitui a malformação de Dandy-Walker (COSTA; 

ANICET; COUTINHO, 1973; TADAKAMADLA; KUMAR; MAMATHA, 2010; DA PATTA 

et al., 2013; FONSECA et al., 2017; STAMBOLLIU et al., 2017). Agenesia parcial do 

vermis cerebelar inferior e megacisterna magna são consideradas variações menores 

dentro do spectro do complexo de Dandy-Walker (CDW) (GROSS; KAYS; SHURA, 

2015). Agenesia do corpo caloso tem sido observada em associação as variações de 

Dandy-Walker. Clinicamente, as manifestações do CDW incluem atraso no 

desenvolvimento motor, hipotonia, ataxia, hidrocefalia, convulsão, deficiência de 

aprendizagem e transtorno do comportamento (TAVANO et al., 2007; STAMBOLLIU 

et al., 2017). Em relação ao desenvolvimento intelectual os resultados são variáveis, 

podendo apresentar classificações dentro do padrão de normalidade até deficiência 

intelectual (ECKER et al., 2000; CARDOSO et al., 2007; STAMBOLLIU et al., 2017).  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Caracterizar o perfil cognitivo-comportamental de indivíduos com diagnóstico 

de síndrome Opitz GBBB; 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Caracterizar o desenvolvimento neuropsicológico de uma amostra de indivíduos 

com diagnóstico de síndrome Opitz GBBB;  

• Caracterizar a função cognitiva de uma amostra de indivíduos com diagnóstico de 

síndrome Opitz GBBB;  

• Caracterizar o perfil comportamental de uma amostra de indivíduos com diagnóstico 

de síndrome Opitz GBBB;  

• Descrever, quando possível, as alterações de sistema nervoso central presentes 

nos indivíduos da casuística;  

• Estabelecer possíveis correlações entre os achados psicológicos e alterações 

encefálicas dos indivíduos;  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(HRAC-USP), sob o número 1.341.447 (Anexo 1). Foram incluídos no estudo apenas 

os pacientes que aceitaram participar da pesquisa, por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), após ser lido juntamente com a 

pesquisadora. 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

Os indivíduos foram recrutados para participar desse estudo no período de 

janeiro de 2016 a julho de 2017, na ocasião de seus retornos na rotina de atendimento 

do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(HRAC-USP), caracterizando amostra de conveniência. Foram incluídos apenas 

indivíduos do sexo masculino com diagnóstico clínico de síndrome de Opitz GBBB e 

idade acima de 18 anos, cadastrados na Seção de Genética Clínica e Biologia 

Molecular do HRAC-USP, conforme fluxograma a seguir (figura 1). O diagnóstico 

clínico foi realizado pelos geneticistas clínicos da Seção e os critérios mínimos 

utilizados para o diagnóstico foram: presença de defeito de linha média craniofacial, 

caracterizada por hipertelorismo ocular, associado à fissura orofacial, com, ou sem, 

hipospádia.  
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Figura 1 – Fluxograma de seleção da amostra 

 

 

Para descrição dos dados clínicos foram utilizados dados de arquivo de 

registros médicos (prontuário) e dados de avaliação genético-clínica (ficha de 

anamnese). As informações sobre anomalias do sistema nervoso central foram 

100 indivíduos cadastrados com síndrome Opitz GBBB, na SGCBM/HRAC-USP 

Um indivíduo com tratamento finalizado 

80 indivíduos em tratamento 

Três indivíduos com alta a pedido 

Cinco indivíduos com óbito fora do HRAC 

11 indivíduos com tratamento interrompido 

Oito indivíduos do sexo Feminino 

72 indivíduos do sexo Masculino 

12 indivíduos com idades entre 0 e seis anos 

24 indivíduos com idades entre seis e 12 anos 

Seis indivíduos com idades entre 13 e 17 anos 

30 indivíduos acima de 18 anos 

12 indivíduos faltaram às consultas 

Cinco não elegíveis 

Um indivíduo não aceitou participar 

AMOSTRA 12 INDIVÍDUOS SEXO MASCULINO 

IDADES ENTRE 19 E 41 ANOS (MÉDIA 29, DP 4,69). 
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obtidas a partir de imagens de Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância 

Magnética (RM) arquivadas no HRAC-USP. Em um dos casos (caso 5) houve 

traumatismo craniano, mas o resultado da TC deste indivíduo foi considerado, pois o 

exame foi realizado anteriormente ao acidente. A metodologia e a aplicação dos 

instrumentos foram iguais para todos os indivíduos incluídos na casuística.  

 

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS  

 

4.2.1 Coleta de dados clínicos 

 

Todos os indivíduos foram submetidos a uma anamnese psicossocial por meio 

de entrevista direcionada (Apêndice 2), que incluiu informações sobre identificação, 

história gestacional, desenvolvimento, saúde, nível de educação (em anos), atividade 

profissional e relacionamentos. Os dados foram coletados por meio de observação 

clínica durante as entrevistas e, levantamento de dados retrospectivos dos registros 

clínicos dos pacientes (prontuário) realizado pela equipe de genética e equipe de 

multiprofissionais do HRAC. As questões foram baseadas nas atividades 

instrumentais de vida diária (AIVD’S) da Classificação Internacional das 

Funcionalidades (CIF)2 

Informações dos principais dados clínicos dismorfológicos relacionados à 

síndrome, obtidos da avaliação genético-clínica, foram anotados em tabela (Tabela 

2).  

  

 

4.2.2 Avaliação neuropsicológica 

  

Para avaliação da inteligência geral e habilidades específicas em diferentes 

subdomínios neuropsicológicos, incluindo memória, visuopercepção e 

visuoconstrução, função executiva e atenção foram utilizados instrumentos 

                                                 
2 Classificação Internacional de Funcionalidades (World Health Organization Family of International 
Classifications – WHOFIC)http://www.who.int 
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específicos e adequados a faixa etária elencada nesse estudo. Os instrumentos foram 

administrados em uma sequência fixa, apresentada a cada indivíduo em uma sala 

apropriada com o mínimo de interferência ou ruído externo possível, com boa 

ventilação e iluminação adequada, evitando sombras ou ofuscamento. Na sala 

permaneceu apenas a examinadora e o participante. A aplicação dos instrumentos foi 

realizada pela pesquisadora, de forma clara e objetiva, de acordo com as instruções 

específicas de cada manual e, assumindo uma postura flexível, conforme 

recomendação estabelecida na Resolução CFP No. 012/2000 de 20 de dezembro de 

2000 (CONSELHO, 2000). As avaliações foram supervisionadas pela Profa. Dra. 

Eliane Correa Miotto, neuropsicóloga do Departamento de Neurologia da Faculdade 

de Medicina da USP, São Paulo e coorientadora desse estudo. 

 Os dados obtidos foram registrados em protocolo específico de cada 

instrumento. Todas as avaliações seguiram as normativas de aplicações dos 

respectivos instrumentos e, em nenhuma das avaliações foi necessária adaptação 

para aplicação. O tempo estimado para aplicação da bateria de testes foi de 2 horas, 

dividido em duas sessões, com intervalo de pelo menos meia hora entre elas. 

 

 

4.2.2.1 Descrição dos instrumentos utilizados 

 

1. Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) (WECHSLER, 2014). Faixa 

etária de abrangência de seis a 89 anos. Composta de quatro subtestes: 

Vocabulários, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial que avaliam aspectos 

cognitivos como, conhecimento verbal, processamento de informação visual, 

raciocínio espacial e não verbal, inteligência fluida e cristalizada. Fornece 

informações sobre os QIs Total, de Execução (Cubos e Raciocínio Matricial) e 

Verbal (Vocabulário e Semelhanças) (YATES et al., 2006). 

 - Vocabulários: inclui quatro figuras e 38 intens-palavras. Para os itens 

1-4, o examinando nomeia os objetos representados pelas figuras no Livro de 

Estímulos. Para os itens 5-42, o examinando dá definições verbais das 

palavras (WECHSLER, 2014). 

 - Cubos: inclui 13 modelos que o examinando usa cubos de duas cores 

para reproduzir dentro de um tempo determinado. Esses modelos progridem 
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em dificuldade crescente (WECHSLER, 2014). 

 - Semelhanças: inclui 26 itens onde a tarefa do examinando é dizer o 

que há em comum entre duas palavras. Nos itens de 1-4 são figuras 

apresentadas onde o examinando deve identificar qual se assemelha mais. 

Nos itens 5-26 são palavras que o examinador deve dizer e o examinando 

responde o que há em comum entre elas (WECHSLER, 2014). 

 - Raciocínio Matricial: composto de quatro tipos de tarefas de raciocínio 

não verbal, isto é, completar padrões, classificação, analogia e raciocínio 

serial. Inclui 35 matrizes na qual falta uma parte. O indivíduo deve completar 

as matrizes apontando ou dizendo o número correspondente à alternativa 

escolhida, dentre cinco possíveis (WECHSLER, 2014). 

 

2. Figuras complexas de Rey (OLIVEIRA, 2014). Faixa etária de abrangência de 

quatro a 88 anos. Permite avaliar habilidades de planejamento, organização 

visuoespacial, motricidade e função de memória não-verbal. Seu objetivo é 

verificar o modo como o sujeito aprende os dados perceptivos que lhe são 

apresentados e que foi conservado espontaneamente pela memória (OLIVEIRA, 

2014). O indivíduo realiza a cópia de uma figura complexa e, após 3 minutos 

reproduz de memória essa mesma figura, a fim de avaliar a retenção de memória.  

 

3. Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) (MALLOY-DINIZ et al., 

2000; MAGALHÃES; HAMDAN, 2010). Faixa etária de abrangência de 17 a 85 

anos. Avalia a memória recente, aprendizagem, suscetibilidade à interferência, 

retenção após outras atividades e memória de reconhecimento. O teste consiste 

de 15 substantivos (lista A) lido para o sujeito cinco vezes consecutivas, cada uma 

seguida por um teste de lembrança, permitindo traçar uma curva de 

aprendizagem. Após o cumprimento da 5° etapa, é apresentado uma nova lista de 

15 itens (lista B), seguida do teste de lembrança. Imediatamente após a 

apresentação da lista B, solicita-se ao indivíduo que recorde substantivos contidos 

na lista A. Após 20 minutos, testa-se mais uma vez a lembrança da lista A. 

Finalmente, é apresentado ao indivíduo a folha de reconhecimento contendo 50 

palavras, sendo 15 delas da lista A e 15 da lista B. 
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4. Fluência verbal semântica – Categoria animais (TOMBAUGH; KOZAK; REES, 

1999; STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; CAMPANHOLO et al., 2017). Faixa 

etária de abrangência 18 a 89 anos. Avalia a produção espontânea das palavras 

sob condições restritas de pesquisa (fluência verbal da associação). O indivíduo 

deve produzir oralmente o máximo de palavras possíveis começando com uma 

letra especifica durante um período de tempo fixo, um minuto. Já na categoria 

animais, o indivíduo é convidado a produzir tantos nomes de animais quanto 

possível dentro de um intervalo de um minuto (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 

2006). 

 

5. Trail Making Test (TMT) (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; LEZAK et al., 

2012; CAMPANHOLO et al., 2014). Faixa etária de abrangência de 18 a 70 anos. 

Avalia a velocidade de processamento, a sequência de alternância, flexibilidade 

cognitiva, busca visual, o desempenho motor, e funcionamento executivo 

(PERIANEZ et al., 2007). O TMT é uma medida de atenção, velocidade e 

flexibilidade mental. A tarefa consiste em conectar na ordem crescente 25 

números, aleatoriamente dispostos em uma página (Parte A). Em uma segunda 

folha (Parte B) deverão ser conectados 25 itens, entre números e letras, de forma 

alterada, sendo primeiro os números e depois as letras na ordem crescente e 

alfabética (exemplo 1-A-2-B-3-C, etc.) conforme descrito por Strauss, Sherman e 

Spreen (2006). 

 
 

6. Stroop – Versão Vitória (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; 

CAMPANHOLO et al., 2014). Faixa etária de abrangência 19 a 70 anos. Avalia 

aspectos executivos de flexibilidade cognitiva, inibição de resposta automática e 

controle atencional (PETERSEN; WAINER, 2011). O teste consta de quatro 

pranchas. No primeiro é utilizado para reconhecimento das cores. No primeiro 

cartão-atividade (A) o indivíduo deve nomear as cores impressas sem pular, da 

esquerda para a direita, o mais rápido possível. No segundo cartão-atividade (B) 

deve-se nomear as cores das impressões, ignorando as palavras que estão 

escritas, palavras essas aleatórias, na mesma sequência do cartão anterior. Por 

fim no último cartão-atividade (C), os estímulos são nomes de cores, porém a cor 

impressa é outra, onde o indivíduo deve nomear as cores das impressões, 
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ignorando a leitura das palavras/cores (por exemplo o nome da cor “marrom” está 

impresso na cor verde), da esquerda para a direita, o mais rápido possível. Todas 

as etapas são cronometradas (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006).  

 

 

4.2.3 Caracterização das alterações do sistema nervoso central  

  

 Para a caracterização das alterações estruturais do sistema nervoso central 

foram considerados os exames por imagem já realizados na rotina de atendimento e 

arquivados no HRAC-USP e/ou do arquivo pessoal do paciente. Os exames foram 

analisados pelo Dr. Antônio Richieri da Costa, médico neurologista e geneticista do 

HRAC-USP, coorientador desse estudo. As alterações encontradas foram descritas 

em forma de tabela, juntamente com os dados clínicos.   

 

 

4.3 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados foram analisados quanti e qualitativamente, sendo respeitados 

os critérios normativos prescritos nos manuais dos instrumentos utilizados. Dados do 

desenvolvimento de habilidades motoras, vida escolar/profissional, e comportamento 

social foram analisadas de forma qualitativa. Os dados normativos utilizados para 

correção e interpretação da Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) e 

Figura Complexa de Rey estão disponíveis no manual (OLIVEIRA, 2014; 

WECHSLER, 2014). Os escores de QI obtido no WASI e o percentil obtido no teste 

da Figura do Complexo Rey foram classificados de acordo com Strauss, Sherman e 

Spreen (2006) e Miotto, Lucia e Scaff (2015) (Tabela 1). A aplicação, correção e 

interpretação de testes não padronizados para população brasileira (RAVLT, TMT, 

Fluência Verbal Nominal e Categórica, e Stroop) foram realizados conforme descrito 

por Strauss, Sherman e Spreen (2006) e em artigos de normatizações do instrumento 

realizados com a população brasileira (MACHADO et al., 2009; MAGALHÃES; 

HAMDAN, 2010; CAMPAGNOLO et al., 2014; CAMPANHOLO et al., 2017). A 

utilização testes não padronizados na população brasileira para fins de pesquisa teve 

como base a regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, Resolução CFP nº 
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002/2003.  

 Os escores obtidos de cada um dos instrumentos foram convertidos em escore 

z (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2015). Trata-se 

de uma medida padronizada, na qual consiste na classificação do indivíduo em 

relação aos demais indivíduos, em uma distribuição normal da população, indicando 

o quanto está acima ou abaixo da média (limites mínimos e máximos de desvio padrão 

±2). A pontuação permite que o indivíduo seja classificado em intervalo cujo os 

extremos variam de deficitário (<-2 DP) a muito superior à média (>2 DP) como 

mostrado em Tabela 1 (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; MIOTTO; LUCIA; 

SCAFF, 2015). Para cálculo do escore z, foi utilizado a formula abaixo citada, de 

acordo com descrito por Strauss, Sherman e Spreen (2006) e Miotto, Lucia e Scaff 

(2015): 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

 NB = Nota Bruta do Paciente. 

 M = Média do grupo de referência. 

 DP = Desvio padrão do grupo de referência. 

Escore Z1: aplica-se a testes que não envolvem tempo ou que o tempo é 

determinado pelo teste  

Escore Z2: para testes em que o tempo é fator a ser considerado. 

 

A correlação do resultado obtido do QI e escore z para percentil, bem como, a 

classificação que varia de Muito Superior, Superior, Médio Superior, Médio, Médio 

Inferior, Limítrofe e o Deficitário foram demonstrados na Tabela 1 modificado de 

Strauss, Sherman e Spreen (2006), Lezak et al. (2012), Miotto, Lucia e Scaff (2015). 

A padronização das pontuações dos testes, em virtude da conversão para uma 

métrica comum, possibilita a comparação das pontuações entre as medidas 

(STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006; URBINA, 2007; MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 

 

Escore Z1 = NB - M   Escore Z2 = M - NB 

    DP                   DP 
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2015).  

 

 

Tabela 1. Conversão de resultados de QI, Escore T, nota ponderada, 
desvio padrão, percentil e classificação 

QI Escore T Nota 
ponderada 

Desvio 
Padrão (Z) Percentil Classificação 

≥ 130 ≥ 70 ≥ 16 ≥ 1,96 ≥ 97% Muito superior 
120 a 129 64 a 69 14 a 15 1,32 a 1,95 91% a 97% Superior 
110 a 119 57 a 63 12 a 13 0,66 a 1,31 75% a 90% Médio Superior 
90 a 109 44 a 56 9 a 11 -0,66 a 0,62 25% a 73% Médio 
80 a 89 37 a 42 6 a 8 -1,32 a -0,75 9% a 24% Médio Inferior 
75 a 79 34 a 36 5 -1,60 a -1,43 5% a 8% Limítrofe 

≤ 63 ≤ 28 ≤ 4 ≤-1,96 ≤ 2% Deficitário 
Adaptada de Strauss, Sherman e Spreen (2006), Lezak et al. (2012), Miotto, Lucia e 
Scaff (2015) 

 

 

A média e o desvio padrão do grupo foram calculados para comparação com o 

grupo normativo de cada instrumento. Os resultados obtidos nos instrumentos 

referentes ao caso 5 não foram incluídos no cálculo da média do grupo devido ao fato 

desse indivíduo ter sofrido traumatismo crânioencefálico dois anos antes da avaliação 

no presente estudo. Para o cálculo da média do grupo referente às funções atenção 

sustentada, atenção alternada e atenção seletiva não foi incluído o caso 6, devido a 

presença de daltonismo, o que impossibilitou a realização do teste Stroop. 
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5 RESULTADOS 

 

 Foram incluídos nesse estudo 12 indivíduos com diagnóstico clínico de 

síndrome GBBB, conforme critério de inclusão previamente estabelecido. Cinco dos 

12 casos (caso 2, 5, 7, 8 e 11) foram publicados anteriormente por Guion-Almeida e 

Richieri-Costa (1992) (Paciente 1, 4, 12, 9 e 10, respectivamente). Os principais sinais 

clínicos estão apresentados na Tabela 2. A idade dos indivíduos variou de 19 a 41 

anos, com média de 29 anos e 11 meses. Todos os indivíduos apresentavam 

atividades de vida diária preservada e nenhum apresentou dificuldades motoras. Em 

relação a escolaridade, todos frequentaram escola normal e a média de escolaridades 

foi de 11 anos de estudo (mínimo 6 e máximo 15 anos). Em relação à informação 

sobre a vida social, verificou-se que todos os indivíduos têm uma vida social ativa. 

Dois dos 12 indivíduos (caso 7 e 11) são casados e ambos têm dois filhos. Em relação 

ao mercado de trabalho, sete indivíduos (casos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11) realizam atividades 

de nível técnico, um (caso 5) realiza atividades de nível básico, um (caso 12) é 

formado em Letras e ainda não está inserido no mercado de trabalho, um (caso 3) é 

estudante do ensino médio, um (caso 8) está ausente do trabalho devido a problemas 

de saúde (linfoedema em membro inferior) e, um indivíduo (caso 9) está tendo 

dificuldade em se inserir no mercado de trabalho.   

Os principais dados de identificação, desenvolvimento de habilidades motoras, 

vida escolar/profissional, e comportamento social dos indivíduos da amostra, obtidos 

na anamnese psicossocial por meio de entrevista individual e por meio levantamento 

de dados do prontuário foram analisados qualitativamente e estão apresentados de 

forma descritiva no subitem 5.1 Dados de anamnese psicossocial dos indivíduos da 

presente casuística.   

Os resultados da média do grupo de cada função avaliada foram dispostos no 

subitem 5.2 Avaliação neuropsicológica, assim como nas Tabelas de 3 a 14. 
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Tabela 2 - Principais dados clínicos dismorfológicos 
Caso 1 2a 3 4 5b 6 7c 8d 9 10 11e 12  % (F) 

Idade 21a5m 28a11m 19a02m 20a5m 26a5m 41a2m 39a0m 32a6m 22a6m 29a0m 32a5m 33a5m   

Sinais Clínicos               

Frontal proeminente - + - - + - + + + + + -  58,33% (07/12) 

Implantação “V” frontal + + - + + + + + + + + +  91,66% (11/12) 

Hipertelorismo Ocular + + + + + + + + + + + +  100% (12/12) 

Alargamento Base nasal + + + + + + + + + + + +  100% (12/12) 

Fissura de Lábio e/ou palato + + + + + + + + + + + +  100% (12/12) 

Orelhas rodadas e posteriorizadas + - + + + + + + + + + -  81,81% (10/12) 

Anomalia geniturinária               

Hipospádia + + - + - + + + - - - -  50% (06/12) 

Anomalias de Sistema Nervoso Central            

Malformação de Dandy Walker  - + + + - - + + + - - N/A  54,54% (06/11) 

Megacisterna magna - - - - + - - - - + - N/A  18,18% (02/11) 

4º ventrículo largo - - - - + - - - - - + N/A  18,18% (02/11) 

Hipoplasia Vermis Cerebelar + - - - - - - - - - - N/A  9,09% (01/11) 

Gliosis / encefalomalácea - - - - - - - - - + - N/A  9,09% (01/11) 

Atrofia cortical - - - - + - - - - - - N/A  9,09% (01/11) 

Hipoplasia Corpo Caloso - - - - + - - - - - - N/A  9,09% (01/11) 

Hemisférios assimétricos - - - - - - - - - - + N/A  9,09% (01/11) 

Outros achados               

Ânus Imperfurado - + - - - - - - - - - N/A  9,09% (01/11) 

Convulsão + + + - + - - - - - - -  33,33% (04/12) 

(F) = frequência; (+) sinal presente; (-) sinal ausente; (N/A) não avaliado 
a, b, c, d e, e correspondem aos pacientes 1, 4, 12, 9 e 10, de Guion-Almeida e Richieri-Costa (1992).  
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5.1. DADOS DE ANAMNESE PSICOSOCIAL DOS INDIVÍDUOS DA PRESENTE 

CASUÍSTICA 

 

 

Caso 1 

 

Data de nascimento: 25/08/1994 

Idade na avaliação: 21 anos e 5 meses.  

Estado Civil: solteiro 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: segunda gestação de casal não consanguíneo. A 

gravidez foi gemelar e o irmão gêmeo é igualmente afetado. Não há relato de 

exposição a teratógenos, agentes físicos ou biológicos. Nasceu a termo. Parto 

cesárea. Desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Na ocasião da avaliação, não 

apresenta dificuldades motoras. As atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

foram preservadas 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, concluiu o ensino médio 

regular em escola pública, totalizando 12 anos de estudo. Houve reprovação das 

séries 5º e o 9º ano do ensino fundamental, devido a faltas frequentes em função do 

tratamento craniofacial. No momento da avaliação, o paciente estava inserido no 

mercado de trabalho exercendo a função de auxiliar de construção civil. 

Histórico médico / psiquiátrico: Correção cirurgia de lábio e palato nas idades de 2 

anos e 6 meses e de 3 anos, respectivamente. Cirurgias urológicas aos 3 anos e 8 

meses e 3 anos e 10 meses. Aos 7 anos e 3 meses cirurgia de amigdala, adenoide e 

micro otológica bilateral, e aos 8 anos alongamento de columela e micro otológica 

bilateral. Aos 16 anos foi realizada cirurgia de enxerto ósseo alveolar. Crises 

convulsivas foram relatadas e, no momento da avaliação, o indivíduo estava usando 

anticonvulsivante (Depakene® - 500mg). 

Comportamento: comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relata não apresentar 

dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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Caso 2  

 

Data de nascimento: 01/05/1987. 

Idade na avaliação: 28 anos e 1 meses.  

Estado civil: solteiro 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: único filho de casal não consanguíneo. Gravidez 

normal, sem exposição a teratógenos. Nascimento a termo. Apresentou atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor na infância. Na avaliação não foi observado 

dificuldades motoras e o paciente apresentou atividades instrumentais de vida diária 

(AIVDs) preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo canhoto, possui o ensino médio 

regular concluído em escola pública, totalizando 12 anos de estudo. Durante o 5º ano 

do ensino fundamental foi necessário estímulo para socialização Última atuação no 

mercado de trabalho foi como motorista de ônibus e, no momento da avaliação, não 

estava trabalhando. 

Histórico médico / psiquiátrico: aos 13 dias cirurgia de correção da imperfuração anal. 

Correções da fissura orofacial ocorreram aos 5 meses, 7 meses, 16 meses, aos 2 

anos e 5 meses, aos 3 anos de idade e aos 7 anos e 5 meses. Orquidopexia foi 

realizada aos 2 anos e 5 meses e 7 anos e 5 meses. Correção cirúrgica craniofacial 

(cranioplastia com translocação etmoide orbitária para tratamento do hipertelorismo) 

foi realizada aos 7 anos e 5 meses. Aos 8 anos de idade realizou alongamento de 

columela e aos 9 anos, correção da hipospádia. Aos 15 anos e 7 meses realizou 

microcirurgia otológica. Aos 16 anos e 11 meses e aos 17 anos, 

timpanomastoidectomia à direita e, aos 24 anos e 10 meses, timpanomastoidectomia 

à esquerda. Aos 28 anos realizou rinoplastia com enxerto ósseo de costela. Refere-

se a leve perda auditiva. Apresentou convulsões até o quarto anos de vida, sendo 

controlada pelo uso de medicamento (Gardenal® 50mg).  

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relata não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. Na 

ocasião da avaliação estava em uso de cloridrato de Paroxetina (40mg) para 

tratamento de ansiedade e de Clonazepan® (0,5mg) para controle de insônia. 
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Caso 3 

 

Data de nascimento: 27/01/1997 

Idade na avaliação: 19 anos e 2 meses.  

Estado civil: solteiro 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: filho único de casal não consanguíneo. Gravidez 

normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto cesáreo, a termo. 

Desenvolvimento neuromotor foi normal e na ocasião da avaliação as atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs) foram preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, concluiu o ensino médio 

regular em escola pública e, no momento da avaliação, cursando ensino técnico 

profissionalizante em segurança (totalizando 13 anos de estudo). Relata reprovas no 

7º e 9º anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, relacionadas à falta de 

interesse na escola e a faltas consecutivas em função do tratamento craniofacial. 

Apresenta queixa de dificuldade na leitura e memorização. Na ocasião da avaliação 

estava cursando o ensino médio e ainda não tinha se inserido no mercado de trabalho.  

Histórico médico / psiquiátrico: correções da fissura orofacial ocorreram aos 8 meses 

e 1 anos e 6 meses. Aos 3 anos de idade e aos 7 anos e 5 meses. Orquidopexia foi 

realizada aos 2 anos e 5 meses e 7 anos e 5 meses. Aos 8 anos e 4 meses realizou 

microcirurgia otológica. Aos 12 anos e 4 meses cirurgia de enxerto ósseo alveolar e 

aos 19 anos e 7 meses ortognática. Apresentou um episódio de crise convulsiva febril 

no primeiro ano de vida, sendo necessário uso de medicamento. Atualmente não faz 

uso de medicamento. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relata não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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Caso 4 

 

Data de nascimento: 27/12/1995. 

Idade na avaliação: 20 anos e 5 meses.  

Estado civil: solteiro. 

  

Desenvolvimento e histórico clínico: único filho de casal não consanguíneo. Gravidez 

sem exposição a agentes teratogênicos. Sangramento no 3º mês e ameaça de parto 

prematuro no 7º mês da gestação. Nasceu de parto cesáreo, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Na ocasião da avaliação, as atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs) foram preservadas.  

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, relatou ter sofrido chacotas 

durante a primeira infância, concluiu o ensino médio regular em escola pública e, na 

ocasião da consulta, cursava o ensino médio técnico profissionalizante (mecânica), 

totalizando 14 anos de estudo. Estava inserido no mercado de trabalho, exercendo a 

função de auxiliar em mecânica automotiva.  

Histórico médico / psiquiátrico: correções da fissura orofacial ocorreram aos 4 meses, 

7 meses, 1 anos e 1 mês, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 9 meses e aos 7 anos e 8 meses. 

Aos 11 anos e 7 meses realizou cirurgia de alongamento de columela. Apresentou 

astigmatismo, havendo a necessidade de uso de óculos para correção. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relata não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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Caso 5 

 

Data de nascimento: 26/12/1989 

Idade na avaliação: 26 anos e 5 meses.  

Estado civil: solteiro. 

  

Desenvolvimento e histórico clínico: filho único de casal não consanguíneos. Gravidez 

complicada pelo uso materno de Gardenal® e Hidantal® (17 comprimidos) no terceiro 

mês da gestação. Nasceu de parto cesáreo, pré-termo. Apresentou atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor durante a primeira infância (aos 6 meses: sorria, 

seguia objeto com olhar, não firmava bem pescoço, não sentava com apoio). Na 

ocasião da avaliação, não foi observada dificuldades motoras e as atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs) foram preservadas.  

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, frequentou escola regular 

do ensino público com início da alfabetização aos 6 anos e 8 meses. O rendimento 

escolar foi adequado, mas houve reprova no 8º ano do ensino fundamental. Concluiu 

o ensino médio aos 19 anos (totalizando 11 anos de estudo).  Na ocasião da avaliação 

estava inserido no mercado de trabalho exercendo a função de serviços gerais (nível 

básico). 

Histórico médico / psiquiátrico: correções da fissura orofacial ocorreram aos 4 meses, 

1 ano e 9 meses. Herniorrafia inguinal bilateral foi realizada aos 4 meses. Cirurgia de 

enxerto ósseo alveolar foi realizada aos 13 anos e 2 meses. Rinoplastia foi realizada 

com 17 anos e 3 meses, 21 anos e 9 meses e aos 24 anos. A correção da orelha de 

abano foi realizada aos 22 anos e 8 meses. Com 26 anos foi realizado retoque na 

orelha. Aos 22 anos de idade sofreu acidente de trânsito, após um desmaio, que 

resultou em traumatismo craniano. Na ocasião da avaliação relatou uso de 

medicamento calmante, não especificado. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e inadequado 

(ausência de limite na relação interpessoal). Relata apresentar dificuldades em lidar 

com responsabilidades e impulsividade em suas emoções 
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Caso 6 

 

Data de nascimento: 30/07/1975 

Idade na avaliação: 41 anos e 2 meses. 

Estado civil: União estável 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: primeiro filho de casal não consanguíneo. Não há 

informações sobre a gestação, parto e desenvolvimento neuropsicomotor. Na ocasião 

da avaliação não foi observada dificuldades motoras e as atividades instrumentais de 

vida diária (AIVDs) estavam preservadas.  

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, concluiu o ensino médio 

profissionalizante (técnico em mecatrônica) em escola pública, totalizando 13 anos de 

estudo. Houve reprova no 7º ano do ensino fundamental devido a faltas consecutivas 

em função do tratamento craniofacial. Na ocasião da avaliação, estava inserido no 

mercado de trabalho exercendo a função de assessor político. Referiu-se à queixa de 

memorização e à dificuldade em matemática. 

Histórico médico / psiquiátrico: realizou cirurgias corretivas primárias de lábio e palato 

em outro centro. No HRAC-USP foi realizada a cirurgia de enxerto ósseo alveolar com 

retirada de enxerto do ilíaco aos 33 anos e 11 meses. Aos 38 anos e 8 meses cirurgia 

de queiloplastia secundária e ortognática. A rinoplastia foi realizada aos 41 anos.  

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relatou não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções.  
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Caso 7 

 

Data de nascimento: 21/11/1977 

Idade na avaliação: 39 anos.  

Estado civil: casado, dois filhos.  

 

Desenvolvimento e histórico clínico: quarto filho casal não consanguíneo. Gravidez 

normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto normal, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Na ocasião da avaliação, não 

apresentou dificuldades motoras e as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

foram preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, apresentou dificuldade na 

alfabetização, com reprovas no 2º e 5º ano do ensino fundamental. Concluiu o ensino 

médio regular em escola pública, totalizando 11 anos de estudo. Na ocasião da 

avaliação, estava inserido no mercado de trabalho exercendo a função de montador 

de móveis. Referiu-se a dificuldade em matemática, em memorização e em manter a 

atenção. 

Histórico médico / psiquiátrico: realizou cirurgia corretiva de fissura de lábio a 

esquerda aos 11 meses e, à direita, com 15 meses. Cirurgia corretiva de palato foi 

realizada aos 20 meses de idade. Aos 6 anos e 3 meses realizou microcirurgia 

otológica bilateral e, aos 7 anos e 8 meses, correção secundária de lábio e fistula buco 

nasal. Adenoamigdalectomia foi realizada aos 9 anos e 6 meses de idade e, 

faringoplastia, aos 10 anos e 4 meses. Cirurgia corretiva de alteração geniturinária 

(reimplante vérico uretral bilateral) foi realizada aos 10 anos e 9 meses. Aos 11 anos 

e 8 meses realizou cirurgias corretiva de columela. Cirurgia corretiva de hipospádia e 

cistostomia foram realizadas ao 11, 13 e 14 anos de idade. Aos 17 anos foi realizado 

timpanomastóidectomia; aos 19 anos, ortognática e, aos 21 anos, rinosseptoplastia. 

Cirurgia corretiva secundária de lábio foi realizada aos 22 anos de idade. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relatou não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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Caso 8 

 

Data de nascimento: 01/10/1985 

Idade na avaliação: 32 anos e 6 meses.  

Estado civil: solteiro. 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: terceiro filho de casal não consanguíneo. 

Gravidez normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto normal, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Na ocasião da avaliação não foi 

observado dificuldades motoras e as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

foram preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, concluiu o ensino médio 

regular em escola pública, totalizando 11 anos de estudo. Apresentou dificuldade de 

aprendizagem no 3º ano do ensino fundamental. Última atuação no mercado de 

trabalho foi como auxiliar administrativo em autoescola. Na ocasião da avaliação 

estava afastado do mercado de trabalho devido a linfoedema em membro inferior 

esquerdo. Refere-se a queixa de memorização. 

Histórico médico / psiquiátrico: Cirurgia corretiva de fissura de lábio aos 9 meses. 

Cranioplastia foi realizada aos 4 anos de idade e cirurgia corretiva do palato, aos 4 

anos e 3 meses e aos 4 anos e 8 meses. Cirurgia micro otológica aos 5 anos e 7 

meses e correção da hipospádia foi aos 7 anos e 6 meses. Com 6 anos e 1 mês 

exérese de granuloma. Aos 7 anos e 7 meses, correção da hipospádia. Septoplastia 

foi realizada aos 12 anos e correção da asa nasal e enxerto ósseo alveolar. Enxerto 

ósseo alveolar foi realizado aos 14 anos. Aos 19 anos realizou cirurgia cardíaca. Leve 

queixa de dificuldade auditiva. Fazendo uso de medicação para linfoedema na perna 

esquerda. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável. Relata não apresentar 

dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções.  

. 
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Caso 9 

 

Data de nascimento: 24/10/1994 

Idade na avaliação: 22 anos e 6 meses.  

Estado civil: solteiro. 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: filho único de casal não consanguíneo. Gravidez 

normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto cesáreo, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Na ocasião da avaliação, não foi 

observado dificuldades motoras e as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

foram preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, apresentou dificuldade de 

aprendizagem no ensino fundamental, o qual foi realizado em escola regular e pública, 

necessitando de apoio pedagógico durante o período de alfabetização (aos 9 anos de 

idade). Houve reprova no 8º ano do ensino fundamental devido a dificuldades em 

matemática. Concluiu o ensino médio em escola pública, no formato de supletivo 

(totalizando 9 anos de estudo). Referiu a problemas de memorização. Trabalhou como 

professor de música e no momento da avaliação apresentou dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho.  

Histórico médico / psiquiátrico: Cirurgias do tratamento craniofacial de lábio e palato 

foram realizadas em outro centro de tratamento. Paciente foi matriculado no HRAC-

USP quando tinha 15 anos no qual realizou cirurgia de queiloplastia secundária e 

fístula buco nasal. Aos 20 anos realizou cirurgia de alongamento de columela. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relatou não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções.  
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Caso 10 

 

Data de nascimento: 24/04/1988 

Idade na avaliação: 29 anos.  

Estado civil: solteiro.  

  

Desenvolvimento e histórico clínico: terceiro filho de casal não consanguíneo. 

Gravidez normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto normal, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor normal. Na ocasião da avaliação, não foi 

observado dificuldades motoras e as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) 

foram preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, concluiu o ensino 

fundamental regular em escola pública, totalizando 11 anos de estudo. Houve reprova 

no 8º e 9º ano do ensino fundamental devido a dificuldades de aprendizagem. Relata 

que sofreu chacotas (bullying) sendo necessário a mudança de escola. Referiu 

dificuldades de memorização, de leitura, de escrita, de matemática e de atenção. Na 

ocasião da avaliação não estava inserido no mercado de trabalho, mas já havia 

exercido a função de motorista de caminhão.  

Histórico médico / psiquiátrico: cirurgias corretivas do lábio e palato primárias foram 

realizadas em outro centro de reabilitação até o primeiro ano de vida. No HRAC-USP 

foram realizadas correções da fissura orofacial aos 7 anos e 6 meses juntamente com 

microcirurgia otológica. Aos 8 anos e 1 mês de idade cirurgia de alongamento de 

columela. Novas cirurgias de palato ocorreram aos 16 anos e 1 mês e aos 17 anos. 

Aos 19 anos e 3 meses cirurgia de enxerto ósseo alveolar. 

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relatou não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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Caso 11 

 

Data de nascimento: 04/12/1984 

Idade na avaliação: 32 anos e 5 meses.  

Estado civil: Casado, dois filhos. 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: 5º filho de casal não consanguíneo. Gravidez 

normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto normal, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor normal. Na ocasião da avaliação não foi observado 

dificuldades motoras e as atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) foram 

preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo canhoto, não foi hábil para concluir 

o ensino fundamental regular em escola pública devido à dificuldade de 

aprendizagem. Houve reprova no 6º ano (duas vezes) do ensino fundamental, 

justificada pela falta de interesse nos estudos. Cursou até o 6º ano do ensino 

fundamental, totalizando 6 anos de estudo. Referiu dificuldades de memorização, na 

leitura, na escrita e na atenção. Na ocasião da avaliação estava inserido no mercado 

de trabalho, exercendo a função de pintor automotivo.  

Histórico médico / psiquiátrico: correções da fissura orofacial ocorreram aos 3 anos e 

10 meses, aos 5 anos e 4 meses e aos 6 anos e 9 meses de idade. Cirurgias de 

correção do palato ocorreram aos 5 anos e 9 meses e aos 6 anos e 4 meses. Com 7 

anos e 4 meses realizou cirurgia de alongamento de columela e a rinoplastia com 

enxerto de septo foi realizada com 15 anos.  

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relatou não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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Caso 12 

 

Data de nascimento: 08/12/1984 

Idade na avaliação: 33 anos e 5 meses.  

Estado civil: Solteiro. 

 

Desenvolvimento e histórico clínico: primeiro filho de casal não consanguíneo. 

Gravidez normal, sem exposição a teratógenos. Nasceu de parto normal, a termo. 

Desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Na ocasião da avaliação, não foi 

observado dificuldades motoras, mas foi referido dificuldade para aprender a andar de 

bicicleta. As atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) foram preservadas. 

Histórico Escolar / Mercado de trabalho: indivíduo destro, concluiu o ensino superior 

(curso de Letras), totalizando 15 anos de estudo. Houve reprova no 1º ano do ensino 

fundamental, devido a dificuldades enfrentadas por sofrer bullying.  Na ocasião da 

avaliação, ainda não estava inserido no mercado de trabalho. 

Histórico médico / psiquiátrico: cirurgias do tratamento craniofacial de lábio e palato 

foram realizados em outro serviço de reabilitação, ocorrendo aos 8 meses e 1 ano e 

6 meses respectivamente. No HRAC-USP foram realizadas as cirurgias de 

queiloplastia aos 13 anos e 8 meses e alongamento de columela aos 14 anos.  

Comportamento: apresenta comportamento tranquilo, sociável e ativo. Relatou não 

apresentar dificuldades em lidar com responsabilidades e com suas emoções. 
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5.2 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

 

O desempenho de cada indivíduo incluído no presente estudo, referente a cada 

função avaliada nos diferentes instrumentos, bem como a classificação em relação à 

normativa, foram dispostos no Quadro 1.  

As descrições da média e do desvio padrão, obtidos para o grupo, referentes a 

cada função avaliada, bem como a sua classificação em função da normativa, foram 

dispostas abaixo 

 

 

5.2.1 Função cognitiva geral 

 

Os indivíduos da amostra apresentaram QI em escala total que variou de QI-

49 a QI-105, classificados entre médio e deficitário em relação à população normal, 

(Tabela 3). Quando considerada a média do grupo o QI da escala completa foi 78,54 

com DP 15,77, o qual se enquadra no valor de escore padrão normal. Quando 

considerado a média do QI verbal (QIV) e do QI de execução (QIE) separadamente, 

ambos se mostraram na faixa da população normal (QIV 55 a 107, média 84,63 com 

DP 17,31 e QIE 53 a 110, média 77,27 e DP 16,08). 

 

 

Tabela 3 - Desempenho dos indivíduos em relação a função cognitiva 
geral 

 
 QIV QIE QIT Percentil Interpretação 
Caso 1 55 64 56 0,2% Deficitário 
Caso 2 101 85 92 30,0% Médio 
Caso 3 91 65 75 5% Limítrofe 
Caso 4 107 101 105 63% Médio 
Caso 5 55 53 49 <0,1% Deficitário 
Caso 6 71 71 67 1% Deficitário 
Caso 7 69 81 71 3% Limítrofe 
Caso 8 90 110 100 50,0% Médio 
Caso 9 98 63 78 7% Limítrofe 
Caso 10 71 60 62 1% Deficitário 
Caso 11 74 74 70 2% Deficitário 
Caso 12 104 76 88 21 Médio Inferior 
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5.2.2 Memória de longo prazo episódica verbal 

 

Os indivíduos na amostra apresentaram variabilidade na eficiência em relação 

aos estágios da avaliação memória de longo prazo episódica verbal, variando do 

médio ao deficitário (Tabela 4). Quando considerado somente a memória de longo 

prazo de evocação imediata, a média do grupo em escore z foi -1,53 (DP 1,12), o que 

equivale à classificação limítrofe quando comparada à média de referência. Em 

relação à memória de evocação pós-interferência, o escore z foi -0,86 (DP 0,50), 

classificado como médio inferior. A memória de evocação tardia apresentou média de 

grupo com z-score de -1,49 (DP 1,21), sendo classificada como limítrofe. Já em 

relação ao reconhecimento com auxílio de pistas, o grupo apresentou classificação 

deficitária (Média -1,83; DP 2,75). 

 

 

Tabela 4 - Classificação individual memória verbal a longo prazo episódica 
 

   Pontos 
Brutos 

Escore z Percentil Interpretação 

Caso 1 

     
Evocação imediata 42 -1,368 9% Limítrofe 
Evocação pós-interferência 6 -2,000 2% Deficitário 
Evocação tardia 8 -1,429 8% Limítrofe 
Reconhecimento 12 -1,35 9% Médio Inferior 
     

Caso 2 

     
Evocação imediata 43 -1,233 9% Médio Inferior 
Evocação pós-interferência 5 -2,520 0,5% Deficitário 
Evocação tardia 4 -2,815 0,1% Deficitário 
Reconhecimento 6 -8,40 0,1% Deficitário 
     

Caso 3 

     
Evocação imediata 53 -0,211 42% Médio 
Evocação pós-interferência 10 -0,462 32% Médio 
Evocação tardia 11 -0,357 37% Médio 
Reconhecimento 13 -0,64 25% Médio 
     

Caso 4 

     
Evocação imediata 55 0,000 50% Médio 
Evocação pós-interferência 9 -0,846 18% Médio Inferior 
Evocação tardia 11 -0,357 37% Médio 
Reconhecimento 12 -1,35 9% Limítrofe 
     

Caso 5 

     
Evocação imediata 30 -2,744 0,1% Deficitário 
Evocação pós-interferência 3 -3,320 0,1% Deficitário 
Evocação tardia 3 -3,185 0,1% Deficitário 
Reconhecimento 10 -4,40 0,1% Deficitário 
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   Pontos 
Brutos 

Escore z Percentil Interpretação 

Caso 6 

     
Evocação imediata 49 -0,694 25% Médio Inferior 
Evocação pós-interferência 10 -0,313 34% Médio 
Evocação tardia 11 -0,034 47% Médio 
Reconhecimento 15 0,64 73% Médio 
     

Caso 7 

     
Evocação imediata 34 -1,722 2% Deficitário 
Evocação pós-interferência 4 -2,696 0,1% Deficitário 
Evocação tardia 4 -2,750 0,1% Deficitário 
Reconhecimento 9 -2,50 0,5% Deficitário 
     

Caso 8 

     
Evocação imediata 19 -4,023 0,1% Deficitário 
Evocação pós-interferência 3 -3,320 0,1% Deficitário 
Evocação tardia 3 -3,185 0,1% Deficitário 
Reconhecimento 9 -5,40 0,1% Deficitário 
     

Caso 9 

     
Evocação imediata 36 -2,047 2% Deficitário 
Evocação pós-interferência 4 -2,920 0,1% Deficitário 
Evocação tardia 6 -2,074 2% Deficitário 
Reconhecimento 15 0,60 73% Médio 
     

Caso 10 

     
Evocação imediata 31 -2,628 0,1% Deficitário 
Evocação pós-interferência 5 -2,520 0,5% Deficitário 
Evocação tardia 5 -2,444 0,5% Deficitário 
Reconhecimento 14 -0,40 30% Médio 
     

Caso 11 

     
Evocação imediata 43 -1,233 10% Médio Inferior 
Evocação pós-interferência 9 -0,920 18% Médio Inferior 
Evocação tardia 9 -0,963 16% Médio Inferior 
Reconhecimento 13 -1,40 7% Limítrofe 
     

Caso 12 

     
Evocação imediata 39 -1,684 5% Limítrofe 
Evocação pós-interferência 9 -0,846 18% Médio Inferior 
Evocação tardia 12 0,000 50% Médio 
Reconhecimento 14 0,07 47% Médio 
     

 

 

5.2.3 Memória de longo prazo episódica visuoespacial 

 

Os indivíduos apresentaram variabilidade na eficiência em relação a memória 

do plano episódica visuoespacial de longo prazo, variando do médio superior ao 

deficitário (Tabela 5). 

A média de pontuação do grupo foi de 13,77 e DP 6,97 (escore z -0,77; DP 

1,56) (Tabela 5) com porcentagem de retenção da informação adquirida de 45,34% 
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(DP 18,78), classificada como médio inferior. Na Tabela 6 foram dispostos os0 

resultados da porcentagem de retenção da informação adquirida de cada indivíduo. 

 

 

Tabela 5 - Classificação individual memória do longo prazo 
episódico visuoespacial 

 
 Pontos Brutos Escore z Percentil Classificação 
Caso 1 13,5 -0,783 19% Médio Inferior 
Caso 2 16 -0,407 34% Médio 
Caso 3 19 -0,198 42% Médio 
Caso 4 26 0,860 81% Médio Superior 
Caso 5 3,5 -2,289 0,5% Deficitário 
Caso 6 16,5 0,094 53% Médio 
Caso 7 12 -1,009 18% Médio Inferior 
Caso 8 10,5 -1,235 10% Médio Inferior 
Caso 9 5,5 -1,988 2% Deficitário 
Caso 10 4,5 -2,388 0,5% Deficitário 
Caso 11 6 -1,913 2% Deficitário 
Caso 12 22 0,497 68% Médio 

 

 

Tabela 6 - Desempenho dos indivíduos em relação à 
retenção da informação adquirida 

 
 Retenção 

Caso 1 45,76% 
Caso 2 65,30% 
Caso 3 62,29% 
Caso 4 72,22% 
Caso 5 10,29% 
Caso 6 47,14% 
Caso 7 42,85% 
Caso 8 29,16% 
Caso 9 16,17% 
Caso 10 22,50% 
Caso 11 32,43% 
Caso 12 62,85% 

 

 

5.2.4 Memória de longo prazo semântica 

 

Na avaliação da memória de longo prazo semântica, conceituação verbal e da 

definição de vocabulário coerente, os resultados individuais variaram de médio 

superior a deficitário (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Desempenho dos indivíduos em relação à memória da longo 
prazo semântica 

 
  Pontos brutos Escore T  Percentil Classificação 

Caso 1 22 29 2% Deficitário 
Caso 2 49 48 37% Médio 
Caso 3 49 48 37% Médio 
Caso 4 58 55 75% Médio Superior 
Caso 5 12 23 0,5% Deficitário 
Caso 6 25 31 2% Deficitário 
Caso 7 26 31 2% Deficitário 
Caso 8 49 47 37% Médio 
Caso 9 54 51 50% Médio 
Caso 10 36 39 16% Médio Inferior 
Caso 11 29 33 5% Limítrofe 
Caso 12 55 52 68% Médio 

 

5.2.5 Função de visuoperceptiva e visuoconstrutiva 

 

Os resultados obtidos da avaliação individual da função visuoconstrutiva, por 

meio da reprodução de figuras usando cubos geométricos, variaram de médio a 

deficitário (Tabela 8), com a maioria dos indivíduos permanecendo em limites 

inferiores à média (percentil 50%).  

 

Tabela 8 - Desempenho dos indivíduos em relação a visuoconstrução / 
visuopercepção 

 
 Pontos 

Brutos 
Escore T Percentil Classificação 

Caso 1 8 28 1% Deficitário 
Caso 2 28 40 16% Médio Inferior 
Caso 3 6 26 1% Deficitário 
Caso 4 45 49 50% Médio 
Caso 5 4 24 0,5% Deficitário 
Caso 6 18 37 9% Médio Inferior 
Caso 7 28 43 24% Médio Inferior 
Caso 8 42 49 50% Médio 
Caso 9 6 26 1% Deficitário 
Caso 10 4 24 0,5% Deficitário 
Caso 11 27 41 16% Médio Inferior 
Caso 12 16 34 5% Limítrofe 

 

Em relação à atividade de praxia construtiva em atividade de cópia de figura 

complexa, a média do grupo foi abaixo da média, com pontuação de 29,73 e DP 6,36 

(escore z -1,07, DP 2,97) (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Desempenho dos indivíduos em relação à praxia construtiva de figura 
complexa 

 
 Pontos Brutos Escore z Percentil Classificação 
Caso 1 29,5 -1,041 14% Médio Inferior 
Caso 2 24,5 -2,608 0,5% Deficitário 
Caso 3 30,5 -1,099 14% Médio Inferior 
Caso 4 36 0,772 77% Médio Superior 
Caso 5 34 0,370 63% Médio 
Caso 6 35 0,724 75% Médio Superior 
Caso 7 28 -1,511 5% Limítrofe 
Caso 8 36 0,997 84% Médio Superior 
Caso 9 34 0,370 63% Médio 
Caso 10 20 -4,670 0,1% Deficitário 
Caso 11 18,5 -4,489 0,1% Deficitário 
Caso 12 35 0,683 75% Médio Superior 

 

 

5.2.6 Função executiva  

 

Em relação à abstração de conceitos de estímulos verbais, os indivíduos 

apresentaram desempenho variando do médio ao deficitário (Tabela 10). Na atividade 

de fluência nominal verbal e fluência categórica, as quais avaliaram o monitoramento 

de regras e a inibição de respostas inadequadas, os indivíduos apresentaram variação 

médio superior a deficitário. A média do grupo foi classificada como abaixo da média 

tanto para a fluência nominal e categórica (escore z -1,28, DP 1,22, escore z -1,01, 

DP 1,06, respectivamente) (Tabela 11). Em relação ao raciocínio de resolução de 

problemas, os indivíduos apresentaram escores de percentil variando de superior a 

deficitário (Tabela 12). 

 

 

Tabela 10 - Desempenho dos indivíduos em relação à abstração de 
conceitos 

 
  Pontos Brutos Escore T Percentil Classificação 

Caso 1  4 20 0,1% Deficitário 
Caso 2  38 54 63% Médio 
Caso 3  28 41 16% Médio Inferior 
Caso 4  38 54 63% Médio 
Caso 5  13 26 1% Deficitário 
Caso 6  21 34 5% Limítrofe 
Caso 7  19 32 5% Limítrofe 
Caso 8  28 41 16% Médio Inferior 
Caso 9  34 47 37% Médio 

Caso 10  14 26 1% Deficitário 
Caso 11  23 35 9% Limítrofe 
Caso 12  37 53 63% Médio 
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Tabela 11 - Desempenho dos indivíduos em relação à Fluência Verbal e Nominal 
 

  Pontos 
Brutos 

Escore z Percentil Classificação 

Caso 1 Nominal 14 -3,049 0,1% Deficitário 
Categórica 9 -2,696 0,1% Deficitário 

      

Caso 2 Nominal 31 -0,093 47% Médio 
Categórica 14 -0,791 21% Médio Inferior 

      

Caso 3 Nominal 29 -1,389 9% Limítrofe 
Categórica 12 -2,043 2% Deficitário 

      

Caso 4 Nominal 23 -2,053 2% Deficitário 
Categórica 14 -1,609 5% Limítrofe 

      

Caso 5 Nominal 21 -1,311 8% Limítrofe 
Categórica 11 -1,459 7% Limítrofe 

      

Caso 6 Nominal 40 -0,288 39% Médio 
Categórica 12 -2,076 2% Deficitário 

      

Caso 7 Nominal 17 -2,717 0,1% Deficitário 
Categórica 20 -0,304 37% Médio 

      

Caso 8 Nominal 22 -2,164 2% Deficitário 
Categórica 15 -1,391 8% Limítrofe 

      

Caso 9 Nominal 33 0,151 55% Médio 
Categórica 13 -1,013 16% Médio Inferior 

      

Caso 10 Nominal 21 -0,846 19% Médio Inferior 
Categórica 15 0,170 55% Médio 

      

Caso 11 Nominal 10 -2,123 2% Deficitário 
Categórica 14 -0,157 45% Médio 

      

Caso 12 Nominal 46 0,491 68% Médio 
Categórica 25 0,783 77% Médio Superior 

 
 

Tabela 12 - Desempenho dos indivíduos em relação ao raciocínio de 
resolução de problemas 

 
  Pontos brutos Escore T Percentil Classificação 
 Caso 1 17 30 2% Deficitário 
 Caso 2 23 41 16% Médio Inferior 
 Caso 3 20 33 5% Limítrofe 
 Caso 4 30 53 63% Médio 
 Caso 5 7 23 0,5% Deficitário 
 Caso 6 11 29 2% Deficitário 
 Caso 7 15 34 5% Limítrofe 
 Caso 8 32 64 91% Superior 
 Caso 9 18 31 2% Deficitário 
 Caso 10 15 30 2% Deficitário 
 Caso 11 11 28 1% Deficitário 
 Caso 12 19 37 9% Médio Inferior 
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5.2.7 Atenção 

 

Para avaliação da atenção sustentada, por meio do instrumento Trail Making 

Test (TMT), os indivíduos apresentaram resultados em percentil variando de médio 

superior a deficitário. Já em atividade semelhante de atenção sustentada, porém com 

o Teste Stroop os resultados variaram de médio a deficitário. A pontuação média do 

grupo para ambos os testes foi classificada como médio inferior (escore z de -1,06 e 

DP 2,17 para o TMT e escore z -1,31, DP 1,43 para Teste Stroop). Em relação à 

atenção alternada, os resultados do TMT e do Teste Stroop mostraram média do 

grupo com abaixo da média (escore z -1,77, DP 1,27 e escore z -0,96 e DP 0,62, 

respectivamente). Quanto à atenção seletiva, o escore z do grupo foi de -1,77 e DP 

2,19 no teste Stroop, sendo classificado como deficitário. 

 

 

Tabela 13 - Desempenho dos indivíduos em relação a atenção alternada e 
sustentada no Trail Making Test 

 
TMT   Pontos 

Brutos 
Escore z Percentil Classificação 

Caso 1 Sustentada 25s  1,052 84% Médio Superior 
Alternada 118s  -1,713 2% Deficitário 

      

Caso 2 Sustentada 54,30s  -2,204 1% Deficitário 
Alternada 126s  -2,004 2% Deficitário 

      

Caso 3 Sustentada 91s  -6,744 0,1% Deficitário 
Alternada 90s  -1,588 6% Limítrofe 

      

Caso 4 Sustentada 36s  -0,700 24% Médio Inferior 
Alternada 100s  -2,069 2% Deficitário 

      

Caso 5 Sustentada 90s  -6,091 0,1% Deficitário 
Alternada 225s  -5,604 0,1% Deficitário 

      

Caso 6 Sustentada 26s  0,501 68% Médio 
Alternada 69s  -0,212 42% Médio 

      

Caso 7 Sustentada 35s  0,034 50% Médio 
Alternada 109s  -1,499 7% Limítrofe 

      

Caso 8 Sustentada 41s  -0,594 27% Médio 
Alternada 109s  -1,528 6% Limítrofe 

      

Caso 9 Sustentada 56,60s  -2,421 0,5% Deficitário 
Alternada 120s  -1,785 2% Deficitário 

      

Caso 10 Sustentada 47,98s  -0,674 25% Médio 
Alternada 170s  -2,203 1% Deficitário 
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Caso 11 
Sustentada 30s  0,637 27% Médio 

Alternada 120s 0,042 —% Indivíduo não conseguiu 
completar a atividade 

      

Caso 12 Sustentada 37,32s  -0,571 27% Médio 
Alternada 144,86s  -4,938 0,1% Deficitário 

 

 

Nesta atividade um indivíduo (Caso 11) não conseguiu terminar a tarefa 

referente a atenção alternada. O indivíduo se perdeu entre números e letras.  

 

 

Tabela 14 - Desempenho dos indivíduos em relação à atenção alternada, 
sustentada e seletiva em relação ao Teste Stroop. 

 
   Pontos 

Brutos 
Escore 

Z 
Percentil Classificação 

Caso 1 
Sustentada 17,880s -1,767 2% Deficitário 
Alternada 17,500s -0,403 34% Médio 
Seletiva 24,580s -0,420 34% Médio 

      

Caso 2 
Sustentada 25,480s -4,581 0,1% Deficitário 
Alternada 23,160s -1,818 2% Deficitário 
Seletiva 55,710s -5,523 0,1% Deficitário 

      

Caso 3 
Sustentada 16,450s -1,467 7% Limítrofe 
Alternada 17,280s -1,236 10% Médio Inferior 
Seletiva 27,330s -1,474 7% Limítrofe 

      

Caso 4 
Sustentada 18,530s -2,333 0,5% Deficitário 
Alternada 19,470s -2,112 2% Deficitário 
Seletiva 34,760s -3,055 0,1% Deficitário 

      

Caso 5 
Sustentada 18,610s -2,037 2% Deficitário 
Alternada 19,930s -1,010 16% Médio Inferior 
Seletiva 46,210s -3,966 0,1% Deficitário 

      
Caso 6 Daltônico     

      

Caso 7 
Sustentada 13,660s 0,184 55% Médio 
Alternada 19,320s -0,247 39% Médio 
Seletiva 25,250s 0,279 61% Médio 

      

Caso 8 
Sustentada 18,650s -1,165 13% Médio Inferior 
Alternada 22,160s -0,746 24% Médio Inferior 
Seletiva 44,200s -1,899 2% Limítrofe 

      

Caso 9 
Sustentada 12,580s 0,196 58% Médio 
Alternada 19,960s -1,018 16% Médio Inferior 
Seletiva 54,580s -5,338 0,1% Deficitário 

      

Caso 10 
Sustentada 21,730s -1,051 14% Médio Inferior 
Alternada 23,190s -0,593 27% Médio 
Seletiva 28,530s 0,297 61% Médio 
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   Pontos 
Brutos 

Escore 
Z 

Percentil Classificação 

      

Caso 11 
Sustentada 15,060s 0,115 52% Médio 
Alternada 20,490s -0,407 34% Médio 
Seletiva 33,250s -0,060 45% Médio 

      

Caso 12 
Sustentada 16,320s -1,238 10% Médio Inferior 
Alternada 18,190s -1,106 14% Médio Inferior 
Seletiva 24,800s -0,527 30% Médio 
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Legenda: Classif. = Classificação em percentil. A, b, c, d e, e correspondem aos pacientes 1, 4, 12, 9 e 10, de Guion-Almeida e Richieri-Costa (1992). 

 

Quadro 1 - Desempenho dos indivíduos em relação a todas as funções avaliadas 
 
 

Caso 1 Caso 2a Caso 3 Caso 4 Caso 5b Caso 6 Caso 7c Caso 8d Caso 9 Caso 10 Caso 11e Caso 12 

Idade 21a5m 28a1m 19a2m 20a5m 26a5m 41a2m 39a 32a6m 22a6m 29a0m 32a5m 33a5m 

Escolaridade 12 anos 11 anos 13 anos 14 anos 11 anos 13 anos 11 anos 11 anos 9 anos 8 anos 6 anos 15 anos 

Instrumentos Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. Classif. 

Função 
Intelectual 

QI Verbal (QIV) Deficitário Médio Médio Médio Deficitário Limítrofe Deficitário Médio Médio Limítrofe Limítrofe Médio 

QI Execução (QIE) Deficitário Médio 
Inferior Deficitário Médio Deficitário Limítrofe Médio 

Inferior 
Médio 

Superior Deficitário Deficitário Limítrofe Limítrofe 

QI Total (QIT) Deficitário Médio Limítrofe Médio Deficitário Deficitário Limítrofe Médio Limítrofe Deficitário Deficitário Médio 
Inferior 

Memória de 
Longo Prazo 

Episódica verbal  

    Evocação Imediata Médio 
Inferior 

Médio 
Inferior Médio Médio Deficitário Médio Deficitário Deficitário Deficitário Deficitário Médio 

Inferior Limítrofe 

    Evocação Pós-Interferência Deficitário Deficitário Médio Médio 
Inferior Deficitário Médio Deficitário Deficitário Deficitário Deficitário Médio 

Inferior 
Médio 
Inferior 

    Evocação Tardia Limítrofe Deficitário Médio Médio Deficitário Médio Deficitário Deficitário Deficitário Deficitário Médio 
Inferior Médio 

    Reconhecimento Médio 
Inferior Deficitário Médio Limítrofe Deficitário Médio Deficitário Deficitário Médio Médio Limítrofe Médio 

Episódica Visuoespacial Médio 
Inferior Médio Médio Médio 

Superior Deficitário Médio Médio 
Inferior 

Médio 
Inferior Deficitário Deficitário Deficitário Médio 

Semântica Deficitário Médio Médio Médio 
Superior Deficitário Deficitário Deficitário Médio Médio Médio 

Inferior Limítrofe Médio 

Visuoconstrução 
e 

Visuopercepção 

Visuopercepção Deficitário Médio 
Inferior Deficitário Médio Deficitário Médio 

Inferior 
Médio 
Inferior Médio Deficitário Deficitário Médio 

Inferior Limítrofe 

Visuoconstrução Médio 
Inferior Deficitário Médio 

Inferior 
Médio 

Superior Médio Médio 
Superior Limítrofe Médio 

Superior Médio Deficitário Deficitário Médio 
Superior 

Função 
Executiva 

Abstração Deficitário Médio Médio 
Inferior Médio Deficitário Limítrofe Limítrofe Médio 

Inferior Médio Deficitário Limítrofe Médio 

Fluência Verbal Nominal Deficitário Médio Médio 
Inferior Deficitário Limítrofe Médio Deficitário Deficitário Médio Médio 

Inferior Deficitário Médio 

Fluência Categórica Deficitário Médio 
Inferior Deficitário Limítrofe Limítrofe Deficitário Médio Limítrofe Médio 

Inferior Médio Médio Médio 
Superior 

Resolução de Problemas Deficitário Médio 
Inferior Limítrofe Médio Deficitário Deficitário Limítrofe Superior Deficitário Deficitário Deficitário Médio 

Inferior 

Atenção 

Sustentada (TMT A) Médio 
Superior Deficitário Deficitário Médio 

Inferior Deficitário Médio Médio Médio Deficitário Médio Médio Médio 

Alternada (TMT B) Deficitário Deficitário Limítrofe Deficitário Deficitário Médio Limítrofe Limítrofe Deficitário Deficitário Deficitário Deficitário 

Sustentada (Stroop A) Deficitário Deficitário Limítrofe Deficitário Deficitário Daltônico Médio Médio 
Inferior Médio Médio 

Inferior Médio Médio 
Inferior 

Alternada (Stroop B) Médio Deficitário Médio 
Inferior Deficitário Médio 

Inferior Daltônico Médio Médio 
Inferior 

Médio 
Inferior Médio Médio Médio 

Inferior 

Seletiva (Stroop C) Médio Deficitário Limítrofe Deficitário Deficitário Daltônico Médio Deficitário Deficitário Médio Médio Médio 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A presença de anomalia craniofacial pode causar impacto em diferentes 

áreas da vida do indivíduo e de sua família, incluindo os domínios social, psicológico, 

cognitivo e físico, uma vez que, pode interferir com funções básicas como a fala, 

respiração, alimentação, visão, audição e olfato (GRACIANO, TAVANO, BACHEGA, 

2007; FREITAS et al., 2012; RICHMAN et al., 2012; SISCHO; WILSON-

GENDERSON; BRODER, 2017). Além disso, a presença de anomalia craniofacial 

pode, de forma muito efetiva, interferir nas relações interpessoais, considerando que 

a aparência facial, bem como as expressões faciais, é fundamental para a 

comunicação não verbal. O rosto humano é um espaço de informações dinâmico, 

complexo e de alta dimensão da qual é possível fazer uma série de julgamentos 

sociais (DINDAROĞLU et al., 2017; JACK; SCHYNS, 2017).  

A fissura de lábio e palato, presente em cerca de 1 a cada 650 nascidos vivos 

(FREITAS et al., 2012; RICHMAN; VORA, 2017; TETTAMANTI et al., 2017) é a 

anomalia craniofacial mais comum. Ainda em sua forma isolada, isto é, não associada 

a outras anomalias congênitas, a presença da fissura de lábio com, ou sem a fissura 

de palato, frequentemente interfere com a qualidade de vida do indivíduo. Primeiro 

por impor a necessidade de longo tratamento multidisciplinar, que de forma alguma 

finaliza com o fechamento da fissura de lábio, por menor que ela seja. Nos protocolos 

de tratamento da fissura orofacial, frequentemente, estão incluídas as cirurgias 

corretivas de lábio, que pode incluir a cirurgias primárias e secundárias; a cirurgia 

corretiva do palato, que da mesma forma, pode incluir corretivas de fístulas 

remanescentes; as longas intervenções fonoaudiológicas; os tratamentos 

odontológicos, ortodônticos e ortognática, entre outros (FREITAS et al., 2012 ALZAIN 

et al., 2017; SISCHO; WILSON-GENDERSON; BRODER, 2017). O tempo de vida 

gasto com as idas e vindas aos hospitais e clínicas demanda controle financeiro e 

emocional, tanto dos indivíduos afetados como de sua família, durante a infância, a 

adolescência e a vida adulta. Isso tudo, considerando apenas a anomalia física, sem, 

contudo, mencionar os desafios impostos a esses indivíduos nas atividades de vida 

diária, principalmente no que diz respeito à vida escolar. De acordo com Roberts 

(2014) os indivíduos com malformações congênitas podem enfrentar uma série de 

discriminações diariamente. Segundo Colares e Richman (2002) os desvios da 
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normalidade na aparência ou na fala da criança com fissura de lábio e/ou palato 

podem influenciar a percepção do outro resultando em maiores dificuldades nas 

interações sociais e menores expectativas de pais e professores em relação ao 

desempenho intelectual. 

 Se a fissura orofacial, por si só, confere vários limites a serem transpostos, sua 

associação com outras anomalias, caracterizando síndromes raras (30% dos casos 

estão associados à síndrome), aumentam exponencialmente as dificuldades a serem 

superadas pelos indivíduos e suas famílias (SAAL, 2016; WOJCICKI; KOŹLIK; 

WOJCICKA, 2016). Nesse sentido, a síndrome Opitz GBBB, elencada nesse estudo, 

impõe muitos desafios. Além da presença da fissura, que no HRAC-USP é tratada 

com a habilidade de um Centro de Excelência no tratamento multidisciplinar, os 

defeitos de linha média craniofacial, caracterizados, principalmente, por hipertelorismo 

ocular, base nasal larga e a implantação anômala de cabelos na fronte, conferem 

necessidades específicas, nem sempre disponíveis nos centros de tratamento. Como 

por exemplo, a equipe especializada na correção do afastamento orbitário que em 

alguns indivíduos ultrapassa o percentil 97 (GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 

1992). Associado a aparência facial marcante, os indivíduos com síndrome Opitz 

GBBB, de acordo com dados da literatura, podem apresentar atraso no 

desenvolvimento e deficiência intelectual, além de alterações no sistema nervoso 

central (OPITZ, 1987; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1992; MERONI, 2004; 

HSIEH et al., 2008). 

Embora seja uma premissa a presença de comprometimento intelectual em 

indivíduos com síndrome Opitz GBBB, estudos sistemáticos, para o nosso 

conhecimento, não foram realizados. Assim, no presente estudo investigou-se o 

desempenho cognitivo e comportamental de uma amostra de conveniência composta 

por 12 indivíduos adultos com diagnóstico clínico de síndrome Opitz GBBB.  

 Com base na avaliação de aspectos comportamentais, obtidos utilizando-se 

protocolo de autorrelato e observação clínica, foi possível inferir que os indivíduos da 

presente casuística, na fase adulta, não apresentam dificuldades relacionadas ao 

desenvolvimento motor e à sua independência. Bom relacionamento familiar, vida 

social ativa, com plenas condições de inserção no mercado de trabalho foram 

relatados por todos os indivíduos avaliados. É interessante notar que dois deles já 

constituíram suas famílias e tiveram filhos demonstrando amadurecimento emocional 

e socialização adequada. De acordo com Stock, Feragen e Rumsey (2016) os 
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aspectos estéticos acabam sendo minimizados com a aceitação e valorização de 

outras qualidades pessoais e aspectos de vida. 

Isto é particularmente perceptível quando se considera a fase da escolaridade 

na infância. Todos os indivíduos apresentaram condições escolares similares, alguns 

com dificuldades maiores nos primeiros anos. Essas dificuldades foram relacionadas 

à dificuldade no aprendizado e/ou na interação com os pares em função da presença 

da malformação (bullying), tendo como consequência desinteresse pela escola e 

atraso na escolaridade (casos 4, 10 e 12). Em um dos casos, caso 11, no entanto, a 

não finalização do ensino fundamental foi atribuída às dificuldades no aprendizado. 

Ainda assim, na ocasião da avaliação aos 32 anos de idade, esse indivíduo tinha vida 

financeiramente independente, com inserção no mercado de trabalho e família 

constituída.  

Dificuldades escolares durante a infância em indivíduos com fissura de lábio 

e/ou palato foram anteriormente relatadas, sendo atribuídas à aceitação do indivíduo 

na sociedade (SISCHO; WILSON-GENDERSON; BRODER, 2017). De acordo com 

Pausch et al. (2016) a aceitação da malformação craniofacial, em específico da fissura 

de lábio e/ou palato, tem aumentado em função do aprimoramento das técnicas 

cirúrgicas e da reabilitação, o que, consequentemente, tem melhorando a aparência 

facial dos indivíduos. No entanto, segundo os autores, os aspectos de vida que exigem 

uma maior aproximação emocional, precisam ser trabalhados na sociedade com 

educação e informações, além de continuar com o aperfeiçoamento das técnicas de 

reabilitação. 

Em relação à inserção no mercado de trabalho, apenas um indivíduo (Caso 9) 

relatou ter dificuldade e atribui essa à presença da anomalia craniofacial. 

Vários autores mencionaram que indivíduos com síndrome Opitz GBBB 

apresentam atraso no desenvolvimento e deficiência intelectual (GUION-ALMEIDA; 

RICHIERI-COSTA, 1992; MERONI, 2004; MIGLIORI et al. 2013, KRUSZKA et al., 

2015). O conceito atual de deficiência intelectual refere-se a Distúrbios do 

Desenvolvimento Intelectual, que, essencialmente, são caracterizados pelo 

cumprimento de três critérios básicos: a) déficits nas funções intelectuais gerais; b) 

déficits na função adaptativa em relação aos pares, que sem suporte contínuo limitam 

o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, e c) déficits no período de 

desenvolvimento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Os resultados 

de cada função neuropsicológica avaliada nesse estudo mostraram-se variáveis entre 
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os indivíduos afetados (Quadro 1), no entanto, quando se observa a média do grupo 

(em escore z), a maioria das funções se encaixa no intervalo normal, embora esteja 

abaixo da média da população. Na média do grupo a atenção seletiva foi a função que 

apresentou maior prejuízo, no entanto quando olhamos para cada indivíduo, é 

possível observar que todos apresentam uma, ou mais habilidade(s) prejudicada(s). 

Em relação à eficiência intelectual, embora o QI total do grupo se enquadre no 

escore padrão dentro da normalidade, cinco dos 12 indivíduos (caso 1, 5, 6, 10 e 11) 

apresentaram eficiência intelectual classificada como deficitária (QIT<70). O menor 

valor de QIT foi observado no Caso 5, o qual foi excluído da média do grupo devido 

traumatismo crânioencefálico sofrido aos 23 anos, após uma convulsão. Todas as 

outras funções avaliadas neste caso também se apresentaram prejudicadas (Quadro 

1) e ele só teve bom desempenho no teste Figuras Complexa de Rey na fase cópia 

(função visuoperceptiva). Interessante, que este paciente foi relatado por Guion-

Almeida e Richieri-Costa (1992) aos 23 meses de idade (Paciente 4) e já apresentava 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e anormalidades do sistema nervoso 

central (atrofia cortical, hipoplasia corpo caloso, quarto ventrículo largo e cisterna 

magna proeminente), indicando a presença de deficiência primária que pode ter sido 

agravada pelo fator ambiental. Anormalidades no Sistema Nervoso Central (SNC) 

também foram observadas em outros três indivíduos com QIT deficitário: caso 1 

(hipoplasia de vermis leve cerebelar), caso 10 (cisterna magna ampla e gliose / 

encefalomalácea no pós-giro central esquerdo) e caso 11 (hemisférios assimétricos e 

quarto ventrículo largo), que, em primeiro lugar, poderia justificar o déficit de QIT. No 

caso 10, o defeito primário pode ter sido agravado por gliose/encefalomalácea, como 

fator secundário. Apesar dos dados acima apresentados, o defeito estrutural do SNC 

não deve ser a única causa do déficit na eficiência intelectual, uma vez que o caso 6 

apresentou RM normal. 

Em adição, é interessante observar que três indivíduos que tiveram QIT 

classificados na média da população (casos 2, 4 e 8) e três (3 casos, 7 e 9) de quatro 

indivíduos classificados com eficiência intelectual limítrofe tinham malformação de 

Dandy-Walker (MDW). A MDW é uma anomalia congênita caracterizada por 

combinação de agenesia parcial do vermis cerebelar, dilatação cística do quarto 

ventrículo e fossa posterior aumentada (COSTA; ANICET; COUTINHO, 1973; 

TADAKAMADLA; KUMAR; MAMATHA, 2010; FONSECA et al., 2017; STAMBOLLIU 

et al., 2017). A ausência parcial do vermis cerebelar inferior (Variação de Dandy-
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Walker) e a megacisterna magna são consideradas como parte do espectro do 

Complexo Dandy-Walker (CDW) (GROSS; KAYS; SHURA, 2015). A manifestação 

clínica de CDW incluiu atraso no desenvolvimento motor, hipotonia, ataxia, 

hidrocefalia, convulsão, deficiência de aprendizagem e transtorno do comportamento 

(TAVANO et al., 2007; STAMBOLLIU et al., 2017). O desenvolvimento intelectual é 

variável, com algumas crianças apresentam várias deficiências intelectuais enquanto 

outras têm cognição normal (ECKER et al., 2000; CARDOSO et al., 2007; 

STAMBOLLIU et al., 2017). Esta variabilidade clínica provavelmente está relacionada 

à ocorrência de CDW de forma isolada ou sindrômica (STAMBOLLIU et al., 2017). É 

interessante notar que, embora o QIT encontra-se na faixa média, todos os indivíduos 

que tiveram MDW no presente estudo, tiveram duas ou mais funções prejudicadas. 

Os casos 2, 7 e 8 da presente amostra também foram publicados por Guion-Almeida 

e Richieri-Costa (1992) (Pacientes 1, 12 e 9, respectivamente). Os casos 2 e 8 tiveram 

um leve atraso no desenvolvimento na infância e o perfil cognitivo atual mostrou 

comprometimento da memória, visuopercepção e atenção no caso 2 e, 

comprometimento da memória, da função executiva e da atenção seletiva no caso 8. 

O caso 7 teve desenvolvimento normal com a idade 13 anos na publicação de Guion-

Almeida e Richieri-Costa (1992) e neste estudo, a memória e a função executiva 

apresentaram-se prejudicadas.  

Estudos mais recentes têm atribuído ao cerebelo não só as áreas motoras, 

como equilíbrio e movimento, mas também, diversas funções cognitivas e social-

comportamental (BUGALHO; CORREA; VIANA-BAPTISTA, 2006; PORETTI, 2011; 

XAVIER; FERREIRA, 2012; STOODLEY; LIMPEROPOULOS, 2016). O estudo 

realizado por Bolduc et al (2011), com 39 crianças com anomalias de cerebelo isolada 

e 13 associada a alterações do SNC, avaliou o impacto das malformações cerebelares 

no desenvolvimento neurológico a longo prazo. De acordo com os autores, as crianças 

com malformação cerebelar experimentam prevalência alta de deficiências 

neurológicas, de atraso no desenvolvimento e de deficiências funcionais, incluindo 

prejuízos motores, cognitivos, linguísticos, sociais e comportamentais, resultando em 

baixa qualidade de vida. Apesar da presença de malformações do complexo de 

Dandy-Walker na maioria dos indivíduos da presente casuística (10 de 11 avaliados), 

o grupo não apresentou comprometimento neurológico grave, mantendo o 

desenvolvimento motor e intelectual dentro dos limites da normalidade. 



82     Discussão 

 

84
51 

Em relação à avaliação da memória de longo prazo episódica verbal, a média 

do grupo de presente casuística encaixa-se nos escores dentro do limite da 

normalidade. No entanto, 5 dos 12 indivíduos (caso 5, 7, 8, 9 e 10) apresentaram 

percentil classificado como deficitário (≤2%) na etapa de evocação imediata. Já na 

relação com a evocação pós-interferência 7 indivíduos apresentaram essa habilidade 

deficitária (caso 1, 2, 5, 7, 8, 9 e 10) e, quando da evocação tardia 6 apresentaram 

percentil abaixo de 2%, classificado como deficitário (caso 2, 5, 7, 8, 9 e 10). A 

memória de reconhecimento com uso de pistas foi a que apresentou menor prejuízo, 

sendo deficitária em 4 indivíduos (caso 2, 5, 7 e 8). Em relação a memória de longo 

prazo episódica verbal utilizamos o RAVLT, instrumento que segundo Malloy-Diniz et 

al. (2010) é particularmente confiável para verificar a perda de informações ao longo 

do tempo. Já a memória de longo prazo semântica, que é responsável pelo 

processamento de informações associados ao conhecimento geral sobre o mundo 

derivados da experiência pessoal (MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2015), quatro dos 12 

indivíduos (caso 1, 5, 6 e 7) apresentaram percentil menor ou igual a 2%. Em relação 

a memória de longo prazo visuoperceptiva, o grupo apresentou uma média de escore 

z -0,77 (DP 1,05), classificada como média inferior. Os casos 5, 9, 10 e 11, foram os 

que apresentaram menores percentil, classificados como deficitário. A memória é uma 

das mais complexas funções, possibilita o indivíduo remeter-se a experiências, auxilia 

na comparação com as experiências atuais e projeta-se nas experiências futuras. A 

memória passa por processos complexos pelos quais o indivíduo codifica, armazena 

e resgata a informação (MALLOY-DINIZ et al.,2010, MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2015). 

Interessante notar que alguns indivíduos, incluindo os casos 2, 5, 7, 8, 9 e 10, que, na 

fase adulta, apresentaram prejuízo em diferentes funções da memória (evocação 

imediata, evocação pós-interferência e evocação tardia) também apresentaram 

dificuldade de aprendizagem durante a infância. Não é possível afirmar que essas 

dificuldades escolares estivessem relacionadas a dificuldades de reter e resgatar 

informações necessárias para o aprendizado, mas sugere que indivíduos com 

síndrome Opitz GBBB, com dificuldade de aprendizagem na infância sejam avaliados 

quanto à eficiência da memorização. É importante notar, ainda, que semelhante aos 

dados encontrados nesse estudo, indivíduos com fissura lábio e/ou palato não 

sindrômicos, também apresentaram a função memória dentro dos limites da 

normalidade, mas abaixo da média da população de referência (NOPOULOS et al., 

2002). 
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Na avaliação da visuoconstrução com auxílio de cubos geométricos 5 

indivíduos apresentaram percentil que variaram do médio ao deficitário, sendo que os 

casos 1, 3, 5, 9 e 10, classificaram com percentil abaixo de 2 (deficitário) e, em 

atividade semelhante de praxia construtiva a média do grupo em escore z foi -1,07 

(DP 2,07) onde 3 indivíduos apresentaram percentil deficitário (caso 2, 10 e 11). 

Segundo Miotto, Lucia e Scaff (2015) as funções visuoperceptiva e visuocontrutivas 

estão associadas à identificação e ao reconhecimento e objetos, permitindo localizar 

objetos no espaço. No estudo realizado com indivíduos com fissura de lábio e/ou 

palato não sindrômica essa habilidade foi a que apresentou melhores resultados, não 

apresentando diferença estaticamente significativas quando comparados com o grupo 

controle (NOPOULOS et al., 2002). Indivíduos com algumas dificuldades nessa 

função pode apresentar dificuldades em realizar tarefas formativas ou construtivas, ou 

seja, unir vários objetos com um fim único desejado (MALLOY-DINIZ et al., 2010). 

Em relação a abstração de conceitos a análise individual mostrou percentil 

variando de médio a deficitário, sendo que os casos 1, 5 e 10, apresentaram percentil 

deficitário. Na fluência verbal nominal a média do grupo em escore z foi de -1,28 (DP 

1,22) sendo que 5 apresentaram déficits (caso 1, 4, 7, 8 e 10) enquanto na fluência 

categórica a média do grupo em escore z foi -1,01 (DP 1,06) e 3 dos 12 casos (1, 3 e 

6) foram classificaram como deficitário. Quando avaliado o raciocínio não verbal os 

indivíduos apresentaram percentis que variaram de superior a deficitário. Os 6 

indivíduos que apresentaram déficits nessa habilidade foram caso 1, 5, 6, 9, 10 e 11. 

De acordo com Nopoulos et al (2002) nos indivíduos com fissura de lábio e/ou palato 

não sindrômica a fluência verbal é prejudicada, podendo caracterizar o perfil cognitivo 

desses indivíduos.  

A atenção está associada às funções executivas, porém podem ser 

classificadas em três tipos: atenção sustentada, atenção alternada e atenção seletiva 

(MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2015). A atenção sustentada envolve habilidade de manter 

o foco em determinada atividade, já a alternada envolve focar duas ou mais estímulos 

alternadamente e, a atenção seletiva refere-se a ficar em um estímulo, ignorando os 

outros estímulos à sua volta. (MALLOY-DINIZ et al., 2010; LEZAK et al., 2012; 

MIOTTO; LUCIA; SCAFF, 2015). Na avaliação da atenção sustentada dos indivíduos 

do presente estudo mostrou média do grupo de escore z -1,06 (DP 2,17), onde 4 

indivíduos apresentam déficits (caso 2, 3, 5 e 9) no instrumento Trail Making Test e 

de escore z 1,31 (DP 1,43), onde 4 apresentaram déficits (caso 1, 2, 4 e 5) no teste 
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Stroop. Nota-se em relação à atenção alternada a média do grupo em escore z foi -

1,77 (DP 1,27) e oito indivíduos apresentaram déficits em um primeiro momento da 

avaliação (casos 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 e 12) utilizando o instrumento Trail Making Test. 

Em um segundo momento, em atividade semelhante, à média em escore z foi -0,96 

(DP 0,62), com apenas dois indivíduos apresentaram o déficit (caso 2 e 4) utilizando 

o teste Stroop. Por fim, ao avaliar a atenção seletiva, a média do grupo em escore z 

foi -1,77 (DP 2,19) e cinco indivíduos apresentaram déficits, caso 2, 4, 5, 8 e 9, quando 

aplicado o teste Stroop. Considerando a média do grupo, a atenção seletiva foi 

habilidade que apresentou maior prejuízo (escore z -1,77; DP 2,19). Niquerito (2009) 

avaliou o efeito de um programa de remediação da atenção em indivíduos com fissura 

labiopalatina isolada reparada. De acordo com a autora os indivíduos estudados 

apresentaram diferentes perfis cognitivos. Semelhantemente ao presente estudo, o 

percentil variou de acima da média à médio, sendo que a atenção sustentada foi a 

que apresentou maiores prejuízos, antes do programa remediativo. É importante 

lembrar que, a avaliação dos aspectos da atenção exige cautela, tendo em vista que 

a desatenção pode se manifestar de diversas formas. Assim, a avaliação da atenção 

pode não corresponder às demandas reais do indivíduo, uma vez que as situações de 

testagem são artificiais e o ambiente é controlado. Nessa situação o olhar clínico e a 

observação do comportamento do indivíduo durante o processo de avalição podem 

ser significativos (MALLOY-DINIZ et al., 2010). 

De forma geral o perfil cognitivo dos indivíduos da presente casuística (adultos 

com síndrome Opitz GBBB) foi caracterizado por escores de QI gerais dentro do 

intervalo normal, mas significativamente abaixo do grupo controle e com uma ou mais 

funções prejudicadas, sem manter um padrão específico na casuística, exceto para 

atenção que foi deficitária para o grupo. Quando comparado os resultados do presente 

estudo com aquele realizado por Nopoulos et al. (2002) com indivíduos adulto com 

fissura de lábio e/ou palato não sindrômico, os indivíduos com fissura apresentavam 

anormalidades específicas e significativas na fluência verbal. As diferenças 

encontradas podem estar relacionadas a diferenças oriundas da síndrome. No entanto 

o número relativamente pequeno de indivíduos na presente casuística, justificado pela 

raridade da síndrome pode estar influenciado o resultado. 

Outra observação importante é que os indivíduos da presente casuística com 

quantidade, em anos, maior de escolaridades foram os que apresentaram melhor 

desempenho (casos 3, 4, 6 e 12) na aplicação dos instrumentos. De acordo com 
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Parente et al. (2009), o efeito da baixa escolaridade pode ser maior que o próprio 

quadro neurológico, ocasionando um falso positivo. Segundo Voos et al. (2014) 

indivíduos com escolaridade baixa têm maiores dificuldades em tarefas de 

visuopercepção, sendo mais lentos e cometendo mais erros.  

 Apesar de os indivíduos neste estudo apresentarem prejuízos variáveis nas 

funções cognitivas estudadas, todos frequentaram escola normal, têm vida social 

ativa, independência em suas atividades de vida diária e, a grande maioria está 

inserida no mercado de trabalho. Com isso em mente e considerando a definição atual 

de deficiência intelectual (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) é 

possível dizer que os indivíduos com síndrome Opitz GBBB avaliados nesse estudo 

não apresentaram deficiência intelectual, mas sim, algumas funções cognitivas 

prejudicadas. Este aspecto pode ser considerado um marco no delineamento da 

síndrome Opitz GBBB, uma vez traz informações importantes para a equipe de 

tratamento e para a família. Essas informações possibilitam melhora no planejamento 

estratégico para a melhor evolução dos indivíduos no que diz respeito à escolaridade 

e à orientação social (que deve ser iniciado na infância). Deve-se considerar as 

funções neuropsicológicas específicas para cada indivíduo, a fim de minimizar os 

desgastes enfrentados pelos mesmos e sua família. A informação de que os adultos 

com síndrome Opitz GBBB, aqui estudados, não apresentam déficit intelectual é de 

fundamental importância para o aconselhamento genético adequado. 
. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 Este estudo mostrou que os indivíduos adultos com síndrome Opitz GBBB 

avaliados não possuem deficiência intelectual na fase adulta, como o preconizado na 

literatura, mas apresentam algumas das funções cognitivas prejudicadas, o que 

mostra a importância da avaliação neuropsicológica e da intervenção específica para 

cada caso. Nota-se que os melhores resultados pertencem aos indivíduos com 

maiores escolaridades (Caso 3, 4, 6 e 12). 

Quanto à caracterização do desenvolvimento neuropsicológico da amostra de 

indivíduos com diagnóstico de síndrome Opitz GBBB, ao considerarmos o grupo como 

um todo, o déficit mais consistente foi relacionado à atenção seletiva (escore z -1,77, 

DP 2,19), classificado como deficitário. 

Para caracterizar a função cognitiva da amostra de indivíduos com diagnóstico 

de síndrome Opitz GBBB, consideramos a atual definição de Deficiência Intelectual 

(APA, 2013), assim, concluimos que o indivíduo adulto da presente amostra não 

apresenta deficiência intelectual como preconizado na literatura, e sim uma ou mais 

função cognitiva prejudicada. 

Em relação ao perfil comportamental da amostra, conclui-se que todos os 

indivíduos estudados apresentaram comportamento dentro da normalidade na 

população, demosntrando vida social ativa, condições de frequentar escola normal, 

independência em suas atividades de vida diária e, condições de inserção no mercado 

de trabalho. 

Em relação às alterações de sistema nervoso central presentes nos indivíduos 

da casuística, o espectro de Dandy-Walker é a anormalidade do Sistema Nervoso 

Central mais comum na amostra. Apesar de ser um achado comum em 10 de 11 

indivíduos avaliados, nenhum indivíduo apresentou comprometimento neurológico 

grave. 

Devido ao número pequeno da amostra não foi possível estabelecer 

correlações dos achados neuropsicológicos e as alterações no SNC. No entanto, 

observa-se que a anomalia mais presente nos indivíduos envolve anomalia de fossa 

posterior, correspondente ao complexo de Dandy-Walker, que, a princípio não 

resultou em prejuízos graves aos indivíduos da presente casuística 

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, conforme observado na 

evolução dos atendimentos, dois dos 12 indivíduos avaliados apresentaram atraso no 
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desenvolvimento neuropsicomotor na primeira infância, sendo que esse atraso foi 

superado na vida adulta. Apesar disso, como as informações foram fornecidas pelos 

indivíduos em tempo distante da infância é possível que a informação não seja 

precisa. Diante disso é necessária avaliação sistematizada de indivíduos com 

síndrome Opitz GBBB durante as diferentes fases da infância para confirmar, ou não, 

o dado aqui obtido. 

O conhecimento das alterações dos processos cognitivos nos indivíduos com 

síndrome Opitz GBBB permite intervenções específicas e, assim, a tentativa de 

minimizar os prejuízos apresentados mais precocemente. Mostrando, dessa forma, a 

importância da avaliação sistemática da função cognitiva em indivíduos com síndrome 

Opitz GBBB e, ainda, alertando para a necessidade de acompanhamento durante o 

desenvolvimento. 
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