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RESUMO 
 
A atenção possibilita a focalização de recursos de processamento a objetos ou eventos 
que são relevantes aos nossos objetivos. Alterações nesse processo podem acarretar 
dificuldades no funcionamento adaptativo. O Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) se caracteriza por um padrão de desatenção e/ou 
hiperatividade persistente e mais grave do que aquele normalmente observado em 
indivíduos com nível equivalente de desenvolvimento. Estes sinais podem variar de 
acordo com a idade e nível de desenvolvimento e maturação do indivíduo, devendo as 
avaliações ser feitas com cautela. O estudo teve como objetivos: a) rastrear indicadores 
do transtorno nas avaliações neuropsicológica, comportamental e clínica para 
caracterizar o TDAH em crianças e adolescentes, b) avaliar as contribuições de testes 
computadorizados de atenção no processo de avaliação destas crianças. Participaram 
deste estudo 43 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos com queixa de desatenção e/ou 
hiperatividade encaminhados de escolas ou serviços de saúde (grupo experimental) e 78 
crianças sem relato de queixa de desatenção e/ou hiperatividade ou problemas escolares, 
descritos por seus pais e professores, cujos dados das avaliações serviram como controle 
para análise dos dados. Os instrumentos utilizados foram: Escala de Inteligência 

Wechsler para Crianças (WISC-III); Teste Wisconsin de Classificação de Cartas; Testes 
de Atenção Concentrada (AC e TECON) e Atenção Difusa (TEDIF). Na avaliação 
comportamental foi aplicado junto aos pais o Inventário dos Comportamentos de 
Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/6–18). Os testes computadorizados 
avaliaram a orientação voluntária e automática, o direcionamento temporal e a 
manutenção da atenção. Os principais resultados nos testes de atenção concentrada 
verificaram que o grupo experimental com TDAH obteve um número menor de acertos 
e muitas omissões, fazendo com que o número de pontos ficasse bem abaixo dos outros 
grupos (experimental sem TDAH e controle). Nos testes de atenção difusa os resultados 
demonstraram que o grupo experimental com TDAH apresentou um menor número de 
respostas em cada intervalo com uma soma total de pontos também menor. Observaram-
se nos no teste Wisconsin menor número de categorias completas; menor número de 
acertos e maior número de erros do grupo experimental com TDAH em comparação 
com o grupo controle sem a queixa. No teste computadorizado de orientação voluntária 
observou-se tempos de reação (TR) para a condição de orientação válida menores que 
os da inválida e que os TR no intervalo de 800 ms são menores que os de  300 ms. No 
Experimento de orientação automática, observou-se que os TR para a condição 
ipsolateral são menores que os TR para a condição contralateral. No caso dos 
experimentos de orientação temporal verificou-se uma diminuição sistemática dos TR 
em função do aumento do intervalo entre a pista e alvo. Com relação à avaliação 
comportamental utilizando-se o CBCL/6-18 o relato dos pais indica maior número de 
problemas de comportamento no grupo experimental com TDAH, sobre tudo os 
problemas relacionados à desatenção e hiperatividade. Assim, foi possível descrever 
características neuropsicológicas e comportamentais associadas ao grupo com 
desatenção e hiperatividade e orientar os pais sobre estratégias de manejo e intervenção, 
sempre que necessário. 
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1-I"TRODUÇÃO 

 A atenção seletiva possibilita a focalização de recursos a objetos ou eventos que 

são relevantes aos nossos objetivos, seja por meio de um controle voluntário 

(descendente ou top-down) ou automático (ascendente ou bottom-up) (HOPFINGER; 

BUONOCORE; MANGUN, 2000). Assim, para que as informações advindas do 

ambiente possam ser tratadas de maneira adequada é necessário que haja um processo 

de seleção, o que impede que os centros corticais superiores fiquem sobrecarregados 

com o excesso de informações (DESIMONE; DUNCAN, 1995; KNUDSEN, 2007; 

PASHLER, 1998, STEINMAN; STEINMAN, 1998). Deste modo, a atenção pode ser 

definida como um conjunto de mecanismos neurais que agem no direcionamento ou no 

controle da seleção de informações, as quais terão prioridade de processamento pelo 

sistema nervoso. A orientação da atenção reflete uma competição entre objetivos 

internos e demandas externas que podem ser disparadas voluntariamente ou capturadas 

por um estímulo externo (BERGER; HENIK; RAFAL, 2005). 

A alteração na possibilidade de seleção adequada de informações do ambiente, 

seja nos aspectos voluntários ou automáticos, pode prejudicar seu correto 

processamento e conseqüentemente acarretará dificuldades no funcionamento 

adaptativo. Uma alteração na capacidade de direcionamento/fixação dos recursos 

atencionais que tem sido profusamente estudada nos últimos anos é o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH (NARBONA-GARCÍA; SÁNCHEZ-

CARPINTERO, 1999; PAULE et al., 2002; CASTELLANOS et al., 2002; GADOW et 

al.,  2004, RHODE e HALPERN, 2004, SINGH, 2008). 

Segundo o DSM-IV-TR (APA, 2002) o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é um padrão de desatenção e/ou hiperatividade persistente e 

mais grave do que aquele normalmente observado em indivíduos com nível equivalente 

de desenvolvimento. Alguns dos sintomas, devem ter estado presentes antes dos 7 anos, 

entretanto, muitos indivíduos são diagnosticados depois desta faixa etária quando os 

prejuízos educacionais e sociais acabam se tornando mais expressivos. Estes sinais 

podem variar de acordo com a idade e nível de desenvolvimento e maturação do 

indivíduo, devendo as avaliações ser feitas com cautela. Além disso, algum prejuízo 

determinado pelos sintomas deverá estar presente em mais de um ambiente (por ex., em 

casa e na escola). Também são exigidas evidências claras de interferência no 
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funcionamento social, acadêmico ou ocupacional apropriado em termos evolutivos e a 

perturbação não pode ser melhor explicada por um outro transtorno mental.  

 O TDAH é um transtorno polimorfo e multifatorial que, embora seja motivo 

frequente de procura de atendimento clínico-pediátrico e psicológico desde a década de 

70, o diagnóstico do mesmo exige múltiplas estratégias de avaliação (FERRANDO-

LUCAS, 2006). A complexidade do transtorno tem determinado a formulação frequente 

de questões de pesquisa do tipo: a doença é um transtorno primário do desenvolvimento 

ou, apenas é um sintoma que faz parte de uma doença de maior complexidade? Qual é a 

influência do ambiente como fator precipitante de predisposições genéticas do 

transtorno? Assim estudos atuais tentam estabelecer marcadores neurobiológicos, 

neuropsicológicos e comportamentais do transtorno assim como de indicadores precisos 

do endofenótipo do transtorno. No caso deste último, vale salientar que os estudos sobre 

o endofenótipo são orientados para a identificação dos substratos neurais da base 

biológica de um transtorno, que obviamente não constituem características observáveis 

em avaliações clínicas e/ou por instrumentos verbais ou de observação (KLIN e 

MERCADANTE, 2006). 

Dados sobre o endofenótipo deste transtorno têm focado substratos 

neurobiológicos (SZOBOT et al., 2001; ROMMELSE et al., 2009). Destaca-se, por 

exemplo, o estudo de neurotransmissores, como principalmente o envolvimento das 

catecolaminas, em especial da dopamina e noradrenalina (ROHDE; HALPERN, 2004; 

BUSH, 2008). Estes achados têm favorecido a realização de estudos para identificar o 

envolvimento de fatores genéticos no TDAH, no intuito de localizar precocemente um 

ou mais genes que possam ser candidatos à suscetibilidade possibilitando medidas de 

prevenção nas primeiras fases do desenvolvimento (ROMANA; ROHDE; HUTZ; 2002; 

SMITH; MICK; FARAONE, 2009). Em função da combinação desta multiplicidade de 

fatores têm se desenvolvido três modelos básicos de endofenótipos sobre TDAH: a) 

Incapacidade para inibir respostas, cuja consequência seria a hiperatividade; b) 

Transtorno no adequado processamento temporal, cujas consequências seriam o déficit 

na correta estimação do tempo, a organização e rapidez de respostas e o déficit na 

consciência fonológica; e c) Déficit na memória de trabalho, que se traduziria em 

transtornos nas funções executivas, atenção seletiva e déficit na consciência fonológica 

(CASTELLANOS; TANNOCK, 2002). 

Em crianças, a hiperatividade pode ser observada a partir de manifestações 

comportamentais do tipo inquietação, não permanecer sentado quando necessário, 
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correr ou subir excessivamente, dificuldade para brincar ou permanecer em silêncio em 

atividades de lazer, frequentemente parecer estar "a todo vapor" ou falar em excesso. 

Em adolescentes e adultos, os sintomas de hiperatividade assumem a forma de 

sensações de inquietação e dificuldade para envolver-se em atividades tranquilas e 

sedentárias (RHODE; HALPERN, 2004).  

Já a impulsividade manifesta-se como impaciência, dificuldade para protelar 

respostas, responder precipitadamente antes de as perguntas terem sido completadas, 

dificuldade para aguardar sua vez e interrupção frequente ou intrusão nos assuntos de 

outros, ao ponto de causar dificuldades em contextos sociais, escolares ou profissionais. 

A impulsividade pode facilitar a ocorrência de acidentes (por ex., derrubar objetos, 

colidir com pessoas, segurar inadvertidamente uma panela quente) e ao envolvimento 

em atividades potencialmente perigosas, sem considerar as possíveis consequências 

destas (PEREIRA; ARAUJO; MATTOS, 2005; ROHDE et al. , 2004). 

Do ponto de vista clínico e independentemente do nível de desenvolvimento, a 

desatenção é um dos sintomas cardinais do transtorno e pode manifestar-se em situações 

escolares, profissionais ou sociais. A mesma consiste em não prestar atenção a detalhes 

ou cometer erros por falta de atenção seletiva a itens contidos nos trabalhos escolares ou 

outras tarefas da vida diária. Isto se expressa em produtos acadêmicos finais, por 

exemplo, os trabalhos, frequentemente, são confusos e realizados com pouco cuidado. 

Os indivíduos com frequência têm dificuldade para manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas e consideram difícil concluí-las. Eles frequentemente dão a impressão 

de estarem com a mente em outro local, ou de não escutarem o que recém foi dito 

(ROHDE et al., 2004). Pastura, Mattos e Araújo (2005) reforçam a relação entre 

desempenho escolar e TDAH, apontando a necessidade de cuidados adicionais para 

evitar o mau desempenho escolar de crianças com TDAH, principalmente as que 

possuem majoritariamente sinais de desatenção. Estudos sobre TDAH em adultos 

(FARAONE et al., 2000) apontam que a alteração atencional é uma das características 

que se mantêm durante a evolução do transtorno enquanto muitas vezes a hiperatividade 

tende a diminuir. 

Vários artigos têm discutido as alterações neuropsicológicas envolvidas no 

TDAH e suas alterações no curso do desenvolvimento de indivíduos com esse 

transtorno. CAPOVILLA; ASSEF; COZZA (2007) ressaltam as alterações no controle 

executivo como característicos desse transtorno, entendendo-os como a capacidade de 

orientar ações para cumprir objetivos estabelecidos, levando a uma ação produtiva. 
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Neste sentido, caracteriza-se o TDAH como um déficit na capacidade de inibir respostas 

não adaptativas. DRECHSLER e colaboradores (2005) avaliaram o curso das funções 

neuropsicológicas da infância à adolescência e observaram variações nestas funções e 

discutem quanto delas se referem ao desenvolvimento normal do indivíduo e quanto 

delas se referem à manutenção do transtorno. Tais autores ressaltam assim, a 

necessidade de estudos diferenciais para compreender melhor o curso do TDAH. 

Os critérios clínicos estabelecidos no DSM-IV-TR (APA, 2002) orientam tanto a 

avaliação como possíveis estratégias de intervenções psiquiátricas, comportamentais e 

pedagógicas. São critérios que auxiliam a identificação do transtorno em crianças e 

adolescentes independentemente do tipo de desenvolvimento, ou seja, no 

desenvolvimento típico ou em transtornos do desenvolvimento, por exemplo, em 

síndromes genéticas que também podem apresentar no quadro clínico comorbidades 

como o TDAH. 

ROHDE et al. (2004), ao descrever os prejuízos funcionais normalmente 

encontrados em crianças com TDAH, reforçam a necessidade de identificar possíveis 

causas do prejuízo funcional em sintomas do transtorno ou na presença de outras 

comorbidades psiquiátricas, por exemplo, o Transtorno de comportamento de oposição 

e desafio. Assim, segundo estes autores, a situação de uma criança que tem dificuldade 

de seguir instruções por um comportamento de oposição e desafio é diferente em 

relação à daquela que não segue as instruções por não prestar atenção ou por 

comportamentos hiperativos/impulsivos. Também a desorganização e dificuldade no 

relacionamento interpessoal podem ser encontradas em indivíduos com TDAH, o que 

provoca graves implicações no funcionamento adaptativo em contextos sociais, 

familiares, acadêmicos e/ou profissionais.  

Com relação às taxas de prevalência de TDAH em crianças e adolescentes com 

desenvolvimento normal ou típico, Vasconcelos e colaboradores (2003) compararam 

estimativas procedentes de diferentes estudos. Esta comparação mostra ampla variação. 

De um lado, estudos que apresentam taxas de prevalência de apenas 2% e, de outro, 

taxas de 16,1%. Os autores atribuem esta diferença a aspectos dos desenhos 

metodológicos das pesquisas, por exemplo, os instrumentos utilizados e diferenças entre 

os grupos populacionais. Recentemente, Smalley e colaboradores (2007) conduziram 

um estudo para avaliar a prevalência de TDAH em adolescentes finlandeses e 

observaram taxas de prevalência de 8,5%, sendo a proporção de 5,7 meninos para 1 

menina, com maior proporção (64%) para o tipo desatento; 28% para o tipo combinado 
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e 8% para o tipo predominantemente hiperativo/impulsivo. Para determinar taxas de 

prevalência do transtorno no Brasil, Pastura, Mattos e Araújo (2007), avaliaram em uma 

amostra de escolares do Rio de Janeiro a presença de TDAH associado a outras 

comorbidades psiquiátricas e observaram que a prevalência encontrada para o TDAH 

foi 8,6% e as comorbidades se mostraram em 58% dos casos, dos quais o mais 

prevalente foi o transtorno opositivo-desafiador, encontrado em 38,5% do total. Estes 

autores concluem que a prevalência do TDAH e suas comorbidades nas amostras 

pesquisadas é semelhante àquelas observadas em outros estudos da literatura 

internacional.  

Souza e colaboradores (2007) ressaltam que tanto o processo diagnóstico quanto 

o tratamento do TDAH são complexos, não só pelo caráter dimensional dos sintomas de 

desatenção e/ou hiperatividade, mas também pela alta freqüência de comorbidades 

psiquiátricas apresentadas pelos pacientes. Para estes autores, o diagnóstico do TDAH 

deve levar em consideração a presença de diferentes condições, tais como déficits 

cognitivos, transtornos do aprendizado ou transtornos invasivos do desenvolvimento, 

sendo fundamental o melhor entendimento da complexidade desses casos para uma 

adequada orientação, elaboração da intervenção terapêutica e avaliação da necessidade 

do suporte educacional e emocional para pacientes e familiares. Assim, a presença de 

comorbidades psiquiátricas e/ou físicas pode comprometer a clareza em relação ao 

diagnóstico. (STEFANATOS; BARON, 2007). Esta incerteza do diagnóstico do TDAH 

muitas vezes está presente na prática clínica como apontado no estudo de Rafalovich 

(2005). 

A busca por métodos possíveis de se estudar a atenção e suas alterações é um 

tópico bem estudado na literatura neurocientífica. Muitos estudos brasileiros têm 

demonstrado que a medida do tempo de reação manual (TR) a um estímulo sensorial 

constitui uma medida quantificável da influência de vários parâmetros sobre os 

mecanismos envolvidos no processamento da informação visual (CARREIRO; 

HADDAD; BALDO, 2003; BALDO; HADDAD; CARREIRO, 2002; 

GAWRYSZEWSKI; CARREIRO, 1998). Nesse tipo de estudo, são dadas tarefas para 

os participantes e mede-se o tempo gasto para sua realização. Por meio deste método, é 

possível fazer uma medida sensorial a partir do desempenho do sistema motor. Variando 

o tipo de informação sensorial e/ou atencional é possível interferir com a resposta, neste 

caso a velocidade da reação motora. Assim, o estudo da velocidade de detecção de 

estímulos visuais, por meio da medida do TR, contribui para a compreensão de como o 
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sistema nervoso seleciona informações relevantes presentes no meio ambiente, 

facilitando o processamento destas informações em detrimento do processamento de 

outras informações (POSNER; RAICHLE, 1997).  

Os estudos sobre atenção descrevem muitas formas de caracterização. Conforme 

descreve Dalgalarrondo (2008, p. 71), há conceitos da psicologia e da psicopatologia 

clássicas da atenção que apresentam alguns aspectos, como da Natureza da Atenção, que 

engloba a Atenção Voluntária (“Exprime a concentração ativa e intencional da 

consciência sobre um objeto”) e a Atenção Espontânea (“Suscitado pelo interesse 

momentâneo, incidental, que desperta este ou aquele objeto”). Outro aspecto 

apresentado é a Direção da Atenção que tem como formas básicas a Atenção Externa 

(“Projetada para fora do mundo subjetivo do sujeito, voltada para o mundo exterior ou 

para o corpo, de natureza sensorial, utilizando os órgãos dos sentidos”) e a Atenção 

Interna (“Voltada para o os processos mentais do próprio indivíduo, atenção mais 

reflexiva, introspectiva e mediativa”). E o último aspecto apresentado é a Amplitude da 

Atenção, que tem como tipos básicos a Atenção Focal (“Mantém-se concentrada sobre 

um campo determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência”) e a 

Atenção Dispersa (“Não se concentra em um campo determinado, espalhando-se de 

modo menos delimitado”). A Tenacidade (“capacidade do indivíduo de fixar sua atenção 

sobre determinada área ou objeto”) e a Atenção Concentrada estão relacionadas com a 

Atenção Voluntária, e a Vigilância (“a qualidade da atenção que permite ao indivíduo 

mudar seu foco de um objeto para outro”) e a Atenção Difusa estão relacionadas com a 

Atenção Espontânea.  

Com relação à orientação atencional têm sido descritos na literatura dois modos 

possíveis: a voluntária e a automática (POSNER; RAICHLE, 1997; KNUDSEN, 2007). 

A orientação voluntária ocorre intencionalmente, por meio de um controle descendente 

(top-down). Por exemplo, quando um indivíduo voluntariamente focaliza sua atenção 

em uma determinada área do campo visual. Nesse caso, o desvio atencional é chamado 

de endógeno, ou intrínseco. Na orientação automática da atenção, ocorre a captura 

reflexa de recursos de processamento por estímulos ocorridos no ambiente. Nesse caso, 

um estímulo visual pode capturar a atenção de maneira involuntária ou ascendente 

(bottom-up). Esse tipo de desvio de atenção é denominado exógeno, ou extrínseco. 

Deste modo, é possível compreender que a orientação da atenção reflete uma 
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competição entre objetivos internos e demandas externas (BERGER; HENIK; RAFAL, 

2005). 

 Sabe-se, desde os estudos pioneiros de William James (1890) e Helmoltz 

(1867/1925), que o prévio conhecimento da posição de apresentação de um alvo ao qual 

se deva emitir uma resposta leva a uma melhora no desempenho. Essa concentração de 

recursos, além da melhora na resposta aos estímulos que aconteçam na posição 

esperada, leva também ao processamento menos eficiente dos estímulos que acontecem 

em outras posições do campo visual. A questão de como se avaliar os custos e 

benefícios da orientação da atenção foi estudada pelo grupo de Posner (1978). Em seu 

trabalho, a posição de aparecimento do alvo era indicada por uma seta posicionada sob 

o um ponto no qual o participante deveria fixar o olhar. Foi observado que quando a seta 

indicava corretamente a posição de aparecimento do alvo ao qual o participante deveria 

responder (pista válida, correspondendo a 80% das vezes), o seu tempo de reação era 

menor do que quando não havia indicação, ou quando a seta indicava erroneamente 

(20% das vezes) a posição do alvo. Nesta última condição, conhecida como condição 

inválida, o TR era maior do que quando não havia informação sobre posição alguma 

(situação de informação neutra). 

De acordo com Posner (1978), a orientação prévia da atenção para uma posição 

do espaço facilita a detecção de estímulos nesta posição, e torna mais lenta a detecção 

de estímulos em outras posições. As diferenças observadas entre os tempos de reação 

nas condições válida, neutra e inválida não poderiam depender de fatores retinianos ou 

motores, uma vez que os alvos aconteciam na mesma excentricidade e a resposta 

requerida era a mesma. Deveriam, portanto, ser causadas por mecanismos centrais 

envolvidos com a expectativa da ocorrência do estímulo numa certa posição do espaço.  

Além de pistas centrais, a ocorrência de um estímulo na periferia do campo 

visual – quando esse estímulo não é informativo e ocorre inesperadamente – pode 

causar a diminuição dos TRs a alvos subsequentes que ocorram na mesma posição, caso 

o intervalo entre eles seja curto (até 150 ms). Com intervalos maiores (de 200 a 1500 

ms), ocorre um efeito oposto de lentificação dos TRs. Posner e Cohen (1984) 

denominaram o primeiro efeito de Facilitação Precoce e o segundo de Inibição de 

Retorno (IR). Para eles, esta facilitação deve-se ao fato da ocorrência de um estímulo 

periférico, mesmo que não-informativo, atrair automaticamente a atenção para a posição 

onde ocorreu. A lentificação dos TRs, relacionada à IR, é explicada por Posner e Cohen 

(1984) como uma dificuldade do sistema em retornar a posições do campo visual 
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previamente estimuladas, possibilitando, deste modo, a busca de novas posições. Com 

relação à significância funcional da IR, Klein (2000) sugere que ela funcionaria como 

um facilitador de comportamentos exploratórios. 

A alteração na possibilidade de seleção adequada de informações do ambiente, 

seja nos aspectos voluntários ou automáticos, pode prejudicar seu correto 

processamento e consequentemente acarretará dificuldades na adaptação do indivíduo 

ao meio que o cerca. Uma alteração na capacidade de direcionamento/fixação dos 

recursos atencionais que tem sido profusamente estudada nos últimos anos é o 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).  

Considerando a importância social que implica a emissão adequada de um 

diagnóstico correto de TDAH tanto em crianças e adolescentes é necessário que sejam 

propostos estudos que visem a avaliação diagnóstica clínica-neurológica, 

neuropsicológica e comportamental destes grupos, quando apresentam sinais 

comportamentais de desatenção e hiperatividade. Além disso, para que avaliações 

adequadas e intervenções sejam implementadas são necessários critérios diferenciais 

para caracterizar e identificar corretamente déficit de atenção/hiperatividade entre 

crianças e adolescentes.  

Lopes, Nascimento e Bandeira (2005) fizeram uma revisão da literatura sobre 

TDAH e avaliação psicológica do transtorno em adultos e eles verificam que há uma 

carência de instrumentos específicos e escalas de avaliação de TDAH e que estes são 

fatores que dificultam o diagnóstico e tratamento das dificuldades em adultos e que isso 

reforçaria a necessidade de estudos nessa área. É possível transpor também esta 

dificuldade com instrumentos de avaliação também para avaliação de crianças e 

adolescentes, especialmente com relação às validações e padronizações. 

O desenvolvimento de instrumentos que gerem indicadores mais objetivos para 

o diagnóstico é um aspecto importante da evolução de pesquisas que buscam conhecer 

mais aprofundadamente este transtorno. À medida que seja possível a melhor 

caracterização do transtorno, será possível, também, desenvolver modos de intervenção 

mais adequados às alterações expressas. Ramsay e Rostain (2008) apontam a 

necessidade de se conhecer melhor os prejuízos que ocorrem em muitos aspectos da 

vida adulta associados ao TDA/H. Estudos que privilegiem estes aspectos possibilitarão 

o desenvolvimento de melhores protocolos de avaliação. Esses protocolos poderão 

identificar e quantificar prejuízos neuropsicológicos e funcionais, além de medir a 
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resposta ao tratamento, dando um passo à frente na utilização de instrumentos de 

avaliação para o TDAH. 

Para que haja um desenvolvimento adequado de instrumentos é necessário que 

os aspectos teóricos e característicos da atenção sejam entendidos mais profundamente. 

Neste sentido, estudos que caracterizem as perdas específicas dentro dos sinais de 

desatenção e hiperatividade quanto aos aspectos espaciais, especialmente voluntários e 

automáticos da atenção são necessários. Do mesmo modo que, por exemplo, Capovilla, 

Assef e Cozza (2007) buscaram especificar instrumentos para avaliar componentes das 

funções executivas em crianças, correlacionando-os com desatenção e hiperatividade. 

Coutinho, Mattos e Araujo (2007) comparar o desempenho dos tipos de TDAH 

em tarefas de seletividade, sustentação e atenção alternada, considerando tempo de 

reação, número de erros em teste computadorizado de atenção visual (TAVIS-III). Tais 

autores observaram que com relação à sustentação da atenção os indivíduos do tipo 

combinado foram mais lentos e apresentaram um número maior de erros por ação que 

os desatentos. Em outro artigo, Coutinho e colaboradores (2007) têm buscado 

estabelecer correlatos entre desempenho em testes computadorizados de atenção e o 

TDA/H em crianças. Tais trabalhos buscam correlacionar alterações em testes de 

atenção sustentada, concentrada e alternada com grupos de crianças e adolescentes com 

e sem TDA/H. Os resultados destes estudos apontam para a possibilidade de correlação 

positiva entre os grupos com TDAH e os resultados dos experimentos, inclusive para 

identificar algumas características dos subtipos do TDA/H. 

O teste de Performance Contínua de Connors (EPSTEIN et al., 2003; 

CONNERS et al., 2003) é um instrumento computadorizado que se propõe a avaliar 

alguns dos mecanismos envolvidos na função da atenção-concentração. Consiste na 

apresentação, na tela de um computador, de estímulos representados por letras em 

sucessão em intervalos variáveis de tempo. O testando recebe instruções para pressionar 

a tecla de espaço ou o botão esquerdo do mouse, com a maior presteza possível todas as 

vezes em que surgir qualquer letra menos o X. Este deverá ser ignorado. O teste avalia 

os erros e o tempo de reação nas várias fases do teste. Os dados são comparados a um 

banco de dados que foi constituído a partir de resultados obtidos em populações 

“clínicas” (com provável TDAH) e em populações “normais”. O resultado global é dado 

pela porcentagem de probabilidade de o indivíduo se situar em uma das duas amostras 

que compõe o banco de dados. Além deste resultado global, são registrados indicadores 
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sobre o estado de vigilância do testando durante sua duração. Há estudos de validação 

para a população brasileira (MIRANDA et al., 2007). 

A informatização tem como contribuição dentro das avaliações psicológicas o 

auxílio na padronização das condições de apresentação de estímulos e coleta de 

respostas, permitindo um maior rigor no controle das condições de avaliação, tornando 

esses instrumentos mais confiáveis. Testes como o de Geração Semântica, de Memória 

de Trabalho Auditiva, Memória de Trabalho Visual e Stroop são exemplos de avaliações 

computadorizadas das funções executivas (ASSEF; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 

2007). Neste último, por exemplo, a informatização reduz a interferência da distração 

pela apresentação de vários estímulos em relação à versão em papel. 

O estabelecimento de correlações entre indicadores de desatenção, como os 

questionários de auto-avaliação e experimentos de tempo de reação, podem auxiliar a 

desenvolver métodos que permitam conhecer melhor os subsistemas de atenção 

envolvidos, especialmente com relação aos aspectos de orientação voluntária e 

automática da atenção. Como apontado por Ramsay e Rostain (2008), embora muitos 

indivíduos compartilhem um diagnóstico de TDA/H, existe uma grande variabilidade 

em suas trajetórias de desenvolvimento, domínios de prejuízos e padrão de 

comorbidades, definindo diferentes perfis do transtorno. Além disso, muitas vezes, estes 

perfis diferenciais precisam de avaliações e intervenções particulares que requerem 

estratégias individuais de manejo. 

 

2-JUSTIFICATIVA E RELEVÂ"CIA 

  

 O diagnóstico adequado é o ponto de partida para o tratamento de quaisquer 

transtornos. O diagnóstico do TDAH deve considerar a topografia e a intensidade dos 

sintomas; ele se configura como um diagnóstico dimensional, o que torna sua 

identificação, muitas vezes, mais difícil em função de critérios subjetivos. Uma criança 

com TDAH que não seja tratada pode ter prejuízos de aprendizado, de relacionamento e 

adaptação social, problemas que naturalmente podem estar ainda mais agravados pela 

presença da síndrome. Além disso, sabe-se que metade dos casos de TDAH na infância 

retém o diagnóstico na vida adulta, onde os prejuízos podem se tornar ainda mais graves 

(DAVIDSON, 2008). Por outro lado, submeter uma criança que não possua o transtorno 

a um tratamento de longo prazo que, no caso do TDAH, a principal medicação tem ação 

psicoestimulante, poderá produzir prejuízos como diminuição do sono, do apetite e 
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outros sintomas que podem prejudicar o desenvolvimento adequado da mesma 

(RAFALOVICH, 2005). 

Espera-se que o presente projeto possa identificar sinais de desatenção, 

hipertatividade e impulsividade nas crianças envolvidas, assim como contribuir para o 

processo diagnóstico do TDAH. Alguns benefícios podem derivar-se da pesquisa, dentre 

eles o manejo adequado deste transtorno ainda na infância. Estratégias de intervenção 

clínica através de procedimentos cognitivo-comportamentais, psicoeducacionais e 

pedagógicas poderão se valer desta avaliação. Como por exemplo, intervenção 

neuropsicológica direcionada ao treino de funções cognitivas comprometidas visando 

sua recuperação ou de funções preservadas visando sua manutenção, treino de memória, 

atenção, funções executivas (PAPAZIAN et al., 2009; PONTES, HÜBNER, 2008). 

Dentre as estratégias comportamentais destacam-se o controle de estímulos, o aumento 

de repertórios comportamentais, as orientações familiares, o uso de técnicas de controle 

de comportamento, por exemplo, reforçamento positivo, assim como orientações 

psicopedagógicas a professores encarregados do processo de alfabetização destas 

crianças (KAISER et al.,  2008, CHACKO et al., 2009, PETERS e JACKSON, 2009). 

 Finalmente, cabe salientar que o complexo quadro deste transtorno em que há 

uma superposição de diversos fatores clínico-neurológicos, neuropsicológicos e 

comportamentais exige que, antes de emitir um diagnóstico clínico, seja efetuada uma 

avaliação exaustiva, sempre que possível, dos fatores supracitados (MCGOUGH; 

BARKELY, 2004; OGDIE et al., 2004; KUSTANOVICH et al., 2004).  

Neste sentido, perguntas como as que se seguem são necessárias e poderão 

contribuir de modo efetivo para orientar modos de avaliação e procedimentos de 

intervenção adequados a cada caso. (1) Quais as diferenças entre a avaliação da atenção 

em crianças e adolescentes com e sem TDAH? (2) Quais indicadores destas diferenças 

podem ser verificados em avaliações clínicas, neuropsicológicas e comportamentais? (3) 

Quais as correlações entre tais avaliações e testes computadorizados que avaliam 

aspectos temporais e espaciais da atenção (4) Como a integração de conhecimentos 

advindos destas diferentes formas de avaliação, em conjunto, podem trazer 

conhecimento adicional às avaliações isoladas? (5) Como desenvolver estratégias de 

intervenção e orientação em função das alterações encontradas? A partir desta 

problemática foram formulados os objetivos do projeto. 

O estudo da velocidade de detecção de estímulos visuais, por meio da medida do 

TR (além dos erros, tanto por omissão quanto por antecipação), pode contribuir para a 
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compreensão de como o sistema visual seleciona informações relevantes presentes no 

meio ambiente, facilitando o processamento destas informações em detrimento do 

processamento de outras informações (POSNER; RAICHLE, 1997). 

Além disso, é importante mencionar outros aspectos relativos ao emprego do 

método da medida do TR para o estudo da atenção (GAWRYSZEWSKI; CARREIRO, 

1998). Um refere-se ao esforço para se correlacionar os resultados obtidos com este 

método com aqueles obtidos em trabalhos com uso de neuroimagem (BUSH et al., 

2008) e eletroencefalografia (O'CONNELL, 2009). Tais métodos têm-se influenciado 

mutuamente, contribuindo para a compreensão dos mecanismos neurais da atenção 

seletiva, isto é, do endofenótipo dos processos atencionais. Outro aspecto refere-se ao 

emprego deste método em pacientes com lesões de regiões específicas do sistema 

nervoso central. Posner e Raichle (1997) mostraram que lesões de regiões diferentes do 

sistema nervoso central provocam déficits diversos, e que a análise destes déficits, por 

exemplo, por meio da medida do TR, pode contribuir para esclarecer as etapas 

relacionadas com a orientação da atenção para um dado ponto do espaço. Assim, seria 

importante também utilizar tal técnica para auxiliar no estabelecimento de critérios de 

avaliação de crianças com TDAH.  

Questões ainda não resolvidas poderiam ser auxiliadas por tais estudos. Por 

exemplo, (1) quais sub-sistemas específicos da atenção estão alterados em 

crianças/adolescentes com TDAH? Seriam nos aspectos espaciais ou temporais? (2) 

Além disso, dentre os aspectos temporais ou espaciais quais sub-aspectos estariam 

alterados, seria a capacidade de sustentação, de orientação prévia, ou de reorientação 

após o alvo ter ocorrido em uma posição não esperada?  

Araújo e Carreiro (2009) apresentam algumas evidências com relação à 

capacidade de orientação voluntária em adultos que possuem indicadores de desatenção 

e hiperatividade. Tais autores verificaram que esses sujeitos têm um benefício maior 

pela indicação correta da pista, mas possuem também um custo maior pela indicação 

incorreta da pista quando avaliados em testes de TR, como os descritos anteriormente, 

em comparação com grupos controle. Assim, é possível analisar que este grupo se 

beneficiaria do uso constante de pistas para direcionamento da sua atenção. Alem disso, 

foi verificado também, nesse artigo, que em experimentos de orientação automática da 

atenção, observa-se que o padrão de facilitação precoce (intervalos curtos na condição 
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mesma) e inibição de retorno se mantêm o mesmo entre os grupos com e sem 

indicadores de desatenção e hiperatividade, diferindo apenas na magnitude de seus 

valores. Assim, é possível compreender que há, mesmo no grupo com maior número de 

indicadores de desatenção e hiperatividade, uma captura automática da atenção, 

identificada pela ocorrência de facilitação precoce. Drechsler e colaboradores (2005) 

avaliaram a evolução das avaliações neuropsicológicas em crianças e adolescentes com 

TDAH e observaram diferenças que se tornam mais sutis durante o curso de 

desenvolvimento. 

Trabalhos deste tipo também podem orientar possibilidades de intervenção já 

que ao se identificar o tipo de sub-sistema atencional alterado, pode-se atribuir uma 

intervenção mais especializada. Por exemplo, Carreiro, Ferreira e Machado-Pinheiro 

(2009) estudaram o efeito da prática do voleibol sobre a orientação voluntária e 

automática da atenção. Eles verificaram que a orientação é voluntária é facilitada pelo 

treino, mas automática não. Neste sentido, se for observada em certo grupo de crianças 

e adolescentes alterações na orientação voluntária, seria possível propor um treino de 

habilidades cognitivas para tornar este direcionamento voluntário mais eficaz.  

 

 

3-OBJETIVOS 

 

3.1-Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estabelecer correlações entre avaliações 

neuropsicológica, comportamental e clínica para rastreamento de transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes e verificar a eficácia de testes 

computadorizados de atenção (espacial e temporal) no processo de avaliação destas 

crianças. 

 

3.2-Objetivos específicos 

 

1. Efetuar uma avaliação clínica-neurológica, neuropsicológica e comportamental 

de crianças e adolescentes com sinais de desatenção e hiperatividade. 
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2. Desenvolver e aplicar testes computacionais que permitam efetuar uma 

avaliação da atenção (nos seus aspectos temporais e espaciais) por meio de testes 

computadorizados. 

 

3. Comparar indicadores clínico-neurológicos, neuropsicológicos e 

comportamentais de desatenção e hiperatividade entre crianças e adolescentes 

com e sem diagnóstico TDAH. 

 

4. Identificar as contribuições específicas e conjuntas dos indicadores clínicos, 

neuropsicológicos e comportamentais para a caracterização do TDAH entre 

crianças e adolescentes. 

 

 

4-METODO 
 

4.1-Participantes 

 

Participaram deste estudo 43 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos com 

queixa de desatenção e/ou hiperatividade encaminhados de escolas ou serviços de saúde 

(Tabelas 1A e 1B). Alem dessas, participaram também 78 crianças sem relato de queixa 

de desatenção e/ou hiperatividade ou problemas escolares, descritos por seus pais e 

professores, cujos dados das avaliações serviram como controle para análise dos dados 

(Tabela 2). 

No grupo de crianças com queixa de desatenção e/ou hiperatividade inicialmente 

estavam presentes 52 crianças, entretanto 4 delas não finalizaram o processo de 

avaliação em função de faltas e 5 delas obtiveram escore abaixo de 70 nos testes de 

inteligência, por isso forma excluídas da análise final.  
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Tabela 1A: Caracterização do grupo experimental em função da idade. 

IDADE " SEXO 

06a - 06a e 11m 5 
M 5 
F 0 

07a - 07a e 11m 4 M 3 
F 1 

08a - 08a e 11m 2 
M 1 
F 1 

09a - 09a e 11m 9 
M 5 
F 4 

10a - 10a e 11m 2 M 1 
F 1 

11a - 11a e 11m 6 
M 3 
F 3 

12a - 12a e 11m 1 
M 1 
F 0 

13a - 13a e 11m 2 M 2 
F 0 

14a - 14a e 11m 5 
M 4 
F 1 

15a - 15a e 11m 4 
M 2 
F 2 

16a - 16a e 11m 3 M 3 
F 0 

TOTAL 43 M 30 
F 13 
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Tabela 1B: Caracterização do grupo experimental em função da escolaridade. 

ESCOLARIDADE " Média de 
Idade SEXO Total 

E. Fund. I 
 

1º ano 6 6,2 
M 5 

23 

F 1 

2º ano 3 7,0 
M 3 
F 0 

3º ano 4 8,8 
M 1 
F 3 

4º ano 5 8,8 
M 3 
F 2 

5º ano 5 9,8 
M 3 
F 2 

E. Fund. II 
 

6º ano 2 11,0 
M 0 

14 

F 2 

7º ano 4 11,5 
M 3 
F 1 

8º ano 3 13 
M 3 
F 0 

9º ano 5 14,8 
M 4 
F 1 

E. Médio 
 

1º ano 5 15 
M 4 

6 
F 1 

2º ano 1 15 
M 0 
F 1 

TOTAL 43 
 

 

Tabela 2: Caracterização do grupo controle por sexo, ano e escolaridade. 

ESCOLARIDADE " Média de Idade SEXO Total 

E. Fund. I 
 

1º ano 25 6a8m 
M 13 

Masc: 34 
 

Fem: 44 

F 12 

2º ano 15 7a6m 
M 6 
F 9 

3º ano 13 8a6m 
M 5 
F 8 

4º ano 10 9a2m 
M 4 
F 6 

5º ano 15 11a4m 
M 6 
F 9 

TOTAL 78 
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4.2-Instrumentos 

 

 De acordo com os objetivos propostos foram utilizados instrumentos e 

procedimentos de avaliação que abrangeram três áreas: a área clínica-neurológica, a 

área neuropsicológica e a área comportamental.  

  

4.2.1-Avaliação clínica-neurológica 

 

1. Roteiro de caracterização (Anexo I).  

2. Questionário de avaliação de indicadores de TDAH de acordo com os critérios 

do DSM-IV (Anexo II).  

3. Exame clinico-neurológico. 

3.1.Anamnese: informações a respeito do comportamento, rendimento 

escolar e saúde geral obtidas dos acompanhantes 

3.2.Exame:  

3.2.1. Pesquisa de alterações dismórficas; 

3.2.2. Observação do comportamento, da interação e 

comunicação; 

3.2.3. Avaliação do tono muscular de repouso; 

3.2.4. Exame da marcha e equilíbrio; 

3.2.5. Reflexos miotáticos; 

3.2.6. Provas cerebelares; 

3.2.7. Exame dos Pares craneanos. 

 

4.2.2-Avaliação "europsicológica 

 

 Os instrumentos descritos abaixo permitiram avaliar funções intelectuais tais 

como linguagem, compreensão verbal, memória, habilidades visoespaciais, habilidades 

de raciocínio abstrato, indicadores de atenção concentrada e difusa, dentre outras. 

Alguns deles, como o WISC III, Wisconsin, Teste AC, fazem parte de protocolos 

utilizados na literatura para avaliação do TDAH (COSTA et al., 2004; AMARAL e 

GUERREIRO, 2001). 
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1. Escala de Inteligência Wechsler para crianças – WISC-III (WECHSLER, 

2002): É um instrumento clínico, de aplicação individual, para avaliar a 

capacidade intelectual de crianças e adolescentes (de 6 a 16 anos). É composto 

de vários subtestes, cada um medindo aspectos diferentes das habilidades 

verbais e de desempenho executivo como indicadores de inteligência. Por 

exemplo, capacidade de lidar com símbolos abstratos, qualidade da educação 

formal e estimulação do ambiente, compreensão, memória, fluência verbal, 

capacidade de integrar estímulos perceptuais e respostas motoras pertinentes, 

capacidade de trabalhar rapidamente e, capacidade de avaliar informações 

visoespaciais, dentre outras. O desempenho nestes subtestes é resumido em 3 

medidas compostas: Quociente Intelectual Verbal (QIV), Quociente Intelectual 

de Execução (QIE) e Quociente Intelectual da escala completa (QIEC), que 

oferecerão estimativas das capacidades intelectuais dos participantes. Os 

subtestes que permitem calcular o QIV são Informação, Dígitos, Vocabulário, 

Aritmética, Compreensão e Semelhanças. Os subtestes que avaliam as 

habilidades do QIE são Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Cubos, Armar 

Objetos, Código e Procurar Símbolos. 

2. Teste Wisconsin de Classificação de Cartas – WCST (HEATON et al., 2004): 

é um instrumento que originalmente foi desenvolvido e usado como uma medida 

de raciocínio abstrato entre populações adultas normais. Na atualidade é 

utilizado na avaliação neuropsicológica de habilidades de raciocínio abstrato e 

estratégias cognitivas como resposta a alterações em contingências ambientais. 

O mesmo está adaptado e padronizado para o uso no Brasil. 

3. Teste de Atenção Concentrada – AC (CAMBRAIA, 2003). Esse instrumento 

tem por objetivo avaliar a capacidade que o sujeito tem de manter a sua atenção 

concentrada no trabalho que realiza durante um período determinado. O tempo 

de aplicação após as instruções e o treino é de 5 minutos. 

4. Bateria Geral de Funções Mentais – BGFM-1 (TONGLET, 2002). Teste de 

Atenção Difusa. Seu objetivo é avaliar, classificar e padronizar as funções 

mentais relacionadas ao campo cognitivo, representadas basicamente pelos 

sistemas atentivos, memória e raciocínio lógico. Esse instrumento tem três 

formas: atenção difusa (TEDIF 1); atenção difusa complexa (TEDIF 2 e TEDIF 

3). 
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5. Bateria Geral de Funções Mentais – BGFM-2 (TONGLET, 2003). Teste de 

atenção concentrada. É uma bateria de testes de cuja função mental investigadas 

é a atenção concentrada complexa por meio de três formas: TECON 1, TECON 

2 e TECON 3  

 

4.2.3-Avaliação do perfil comportamental 

 

1. Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos - 

Child Behavior Checklist - CBCL/6–18 (ACHENBACH e RESCORLA, 2001): 

a coleta de dados sobre o perfil comportamental dos participantes é realizada a 

partir das respostas das mães sobre os comportamentos dos mesmos nos últimos 

seis meses. De acordo com o manual de aplicação, os inventários foram 

preenchidos da seguinte maneira: o entrevistador entregou aos respondentes o 

questionário e mantinha-se com uma segunda cópia sob a instrução 'agora vou 

ler para você as questões deste questionário e vou anotar suas respostas'. Os 

respondentes atribuirão 0 - se não é verdadeiro para a criança ou adolescente, 1 - 

se é um pouco verdadeiro ou às vezes verdadeiro e, 2 - se é muito verdadeiro ou 

frequentemente verdadeiro (ACHENBACH e RESCORLA, 2001). Os dados 

foram registrados no programa de computador Assessment Data Manager 7.2 

(ACHENBACH e RESCORLA, 2001), para a geração dos perfis 

comportamentais. Os escores obtidos permitem identificar quatro perfis 

comportamentais: a- O perfil das escalas de competências de competências 

intituladas 'atividades', 'social' e 'escola', b- O perfil das síndromes 

'ansiedade/depressão', 'isolamento/depressão, queixas somáticas', 'problemas 

sociais', problemas de pensamento', 'problemas de atenção', 'comportamento de 

quebrar regras' e 'comportamento agressivo', c- O perfil de problemas 

internalizantes, externalizantes e problemas totais de comportamento 

(Internalizantes - soma dos escores dos problemas incluídos nas síndromes 

ansiedade/depressão', 'isolamento/depressão, queixas somáticas'; externalizantes 

- soma dos escores dos problemas incluídos nas síndromes 'comportamento de 

quebrar regras' e 'comportamento agressivo e, Problemas totais -  soma de todos 

os itens do CBCL/6-18, d- O perfil orientado pelo DSM composto pelas escalas 

'problemas afetivos', 'problemas de ansiedade', problemas somáticos', 

‘problemas de déficit de atenção/problemas de hiperatividade', 'problemas de 
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oposição e desafio' e 'transtornos de conduta'. De acordo com amostras 

normativas em função de idade e sexo, as faixas de classificação de todos os 

perfis poderão ser classificadas em clínica, limítrofe e não clínica. O  CBCL/ 6-

18 prevê a solicitação de resposta a questões abertas para menção de doenças e 

deficiências, para descrição das preocupações dos pais sobre as crianças e para o 

relato do que as crianças teriam de melhor. O relato dos pais oferece exemplos 

concretos das habilidades da criança. 

 

4.2.4-Avaliação computadorizada da atenção 

 

Como método para coleta dos dados, no caso da avaliação computadorizada da 

atenção, foi utilizada a medida do tempo de reação manual a um estímulo visual. Cada 

participante se recosta em uma cadeira para que a distância entre seus olhos e a tela 

permaneça por volta de 57 cm. As rotinas computacionais foram elaboradas por meio de 

um programa específico para experimentação psicofísica chamado “E-prime” 

(SCHNEIDER; ESCHMAN; ZUCCOLOTTO, 2002a e 2002b. ). A cada seqüência 

experimental, o sujeito era instruído a fixar o olhar em um ponto central (PF) que era 

apresentado no centro da tela do computador; orientar ou não a atenção (dependendo do 

experimento) para uma posição do espaço, e responder o mais rapidamente possível ao 

aparecimento de um alvo visual pressionando uma tecla com o dedo indicador da mão 

dominante.  

Os testes computadorizados de atenção avaliaram orientações da atenção no 

espaço e no tempo. Foram aplicados instrumentos de sustentação da atenção e 

direcionamento temporal, além de instrumentos de direcionamento voluntário e 

automático da atenção no espaço. Diferentes subaspectos da orientação da atenção 

foram avaliados de modo que seja possível conhecer características específicas que 

estejam alteradas no grupo experimental. Nestes testes foram registrados e avaliados os 

tempos de reação a estímulos visuais (quadrados) apresentados em posições espaciais 

ou intervalos temporais previsíveis e não previsíveis. Desse modo buscou-se avaliar a 

capacidade (e como ela se encontra alterada no grupo experimental) de direcionamento, 

sustentação e reorientação da atenção, tanto no tempo quanto no espaço. 
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Cada experimento foi composto por duas sessões com duração total de 

aproximadamente 8 minutos cada um. Para se cumprir os objetivos deste trabalho, 

foram planejados e executados quatro experimentos como descritos a seguir. 

 

4.2.4.1-Experimento de Sustentação da Atenção 
 
 

Inicialmente era apresentado um ponto de fixação (PF) no centro tela do 

computador. Após 700 ms, o ponto que era inicialmente branco mudava de cor para 

azul, indicando que o alvo (um quadrado de 0,3 graus sobreposto ao ponto central) viria 

em um dentre 12 possíveis intervalos temporais apresentados em intervalos com passo 

de 300 ms, configurando os intervalos de 100; 400; 700; 1000; 1300; 1600; 1900; 2200; 

2500; 2800; 3100 e 3400 ms (Figura 1). Cada participante era instruído a fixar o olhar 

no PF, se preparar para responder após a ocorrência da pista e responder o mais 

rapidamente possível a ocorrência do alvo, pressionando a barra de espaço do teclado, 

medindo-se, assim, o tempo de reação em milissegundos (TR).  

 

 

Figura 1: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento 
computadorizado de sustentação da atenção. 
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4.2.4.2-Experimento de Orientação (Espacial) Voluntária da Atenção 

 

Inicialmente, era apresentado o ponto de fixação no centro da tela do 

computador e, após um intervalo aleatório (de 800 a 1800 ms), era apresentada uma 

pista, ou seja, uma seta que indica o lado esquerdo ou direito. Após 300 ou 800 ms do 

aparecimento da pista era apresentado um alvo (um quadrado preenchido de 0,3 de lado) 

ao qual o participante deveria responder pressionando a barra de espaço do teclado 

(Figura 2). Havia duas situações que correlacionavam pista e alvo. Na situação 1, 

válida, o alvo aparecia no local indicado pela pista; na situação 2, inválida o alvo 

aparecia no local oposto ao indicado pela pista. Os participantes eram instruídos a fixar 

o olhar no PF; orientar a atenção para o lado indicado pela pista, e responder ao alvo, 

pressionando uma tecla com o dedo indicador, registrando-se assim o tempo de reação 

(TR) em ms.  
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Figura 2: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento 
computadorizado de orientação voluntária da atenção. 
 

 

4.2.4.3-Experimento de Orientação (Espacial) Automática da Atenção 

 

Na tela do computador, era apresentado o ponto de fixação (PF) e após um 

intervalo de 700 ms, um primeiro estímulo (um quadrado não preenchido) e após um 

intervalo de 100 ou 800 ms era apresentado o alvo (um quadrado preenchido de 0,3º de 

lado) ao qual o participante era instruído a responder pressionando uma tecla (Figura 3). 

Havia duas situações diferentes que correlacionam pista e alvo. O alvo poderia aparecer 

na mesma posição do primeiro estímulo (Condição ipsolateral) ou na posição oposta a 

do primeiro estímulo (Condição contralateral). Os participantes eram instruídos a fixar o 

olhar no PF; ignorar o primeiro estímulo e responder ao alvo, pressionando a barra de 
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espaço do computador com o dedo indicador, registrando-se assim o tempo de reação 

(TR) em ms.  

 

Figura 3: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento computadorizado 
de orientação (espacial) automática da atenção. 

 
 
4.2.4.4 Experimento de orientação temporal da atenção (Probabilidade) 

 

Inicialmente era apresentado um ponto de fixação (PF) no centro tela do 

computador, após 700 ms, o PF que era inicialmente branco mudava de cor para azul, 

indicando que o alvo (um quadrado de 0,3º de lado sobreposto ao PF) viria em um 

determinado intervalo de tempo. Em cada um de dois blocos havia maior probabilidade 

(70%) do alvo aparecer em um dos 2 intervalos (400 ou 1000 ms) e 30% dele aparecer 

em 2 outros (15% para cada). No bloco da maior probabilidade (70%) do alvo aparecer 

após um intervalo de 400 ms, ele poderia aparecer também com menor probabilidade 
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(30%, sendo 15% para cada) após 100 ou 700 ms. No bloco da maior probabilidade 

(70%) do alvo aparecer após um intervalo de 1000 ms, ele poderia aparecer também 

com menor probabilidade (30%, sendo 15% para cada) após 700 ou 1300 ms (Figura 4). 

Os participantes eram instruídos a fixar o olhar no PF; orientar a atenção para o 

intervalo temporal mais recorrente, e responder ao alvo, pressionando a barra de espaço 

do computador com o dedo indicador, registrando-se assim o tempo de reação (TR) em 

ms.  

 

 

Figura 4: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento de orientação 
temporal da atenção (Probabilidade). 
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4.3-Procedimentos de coleta de dados 

 

A Tabela 3, a seguir, descreve as fases da coleta de dados, as atividades, os 

instrumentos e procedimentos que foram aplicados e os participantes envolvidos em 

cada sessão. Foram realizadas 5 sessões de atendimento para cada sujeito para abranger 

todas as etapas da coleta dos dados. Cada sessão teve a duração média de 60 a 90 

minutos. 

 

Tabela 3: Descrição de participantes, atividades, instrumentos e procedimentos aplicados em 
cada encontro. 
 

Encontro Participante 
 

Atividades / Instrumentos 
 

1 Responsável Explicação dos objetivos e teor da pesquisa. 
Assinatura do termo de consentimento perante aceite em participar. 
Roteiro de Anamnese (Anexo I). 
Questionário de avaliação de indicadores de TDAH de acordo com 
o DSM IV-TR (Anexo II). 

Criança/ 
Adolescente 

Teste: Atenção concentrada (AC)  
Teste: BGFM-2: Teste de atenção concentrada.  
Teste: BGFM-1: Teste de atenção difusa. 
Teste: WISCONSIN 

2 Responsável Continuação do Roteiro de Anamnese (Anexo I) 

Criança/ 
Adolescente 

Teste: WISC-III Parte 1. 

3 Responsável CBCL/6-18.  
Criança/ 
Adolescentes 

Teste: WISC-III Parte 2. 
 

4 Responsável/ 
Criança/ 
Adolescente 

Avaliação Clínica-neurologica com Neurologista Infantil 
 

Criança/ 
Adolescente 

Testes Computadorizados de Orientação Espacial e Temporal da 
Atenção 

5 Responsável/ 
Criança/ 
Adolescente 

Devolutiva e orientações 

 
 

 
 Todos os instrumentos foram aplicados e supervisionados pela equipe técnica do 

projeto de pesquisa nas salas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
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4.4-Considerações éticas  

 

 O projeto foi submetido e aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Todos os princípios éticos para 

pesquisa envolvendo seres humanos forma respeitados. As informações obtidas foram 

analisadas em conjunto, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

Todos os participantes em que forem identificadas perdas cognitivas, manifestações 

clínicas e alterações de comportamento compatíveis com TDAH ou com outros 

problemas foram orientados pela equipe de pesquisa de maneira a oferecer as estratégias 

clínicas, neuropsicológicas, comportamentais, psicoeducativas e familiares necessárias 

para a intervenção.  

   

4.5-Procedimentos de análise de dados 

 

 Os dados provenientes da aplicação dos instrumentos de avaliação 

neuropsicológica e comportamental foram analisados por meio das padronizações 

específicas. Após as apurações dos dados, os mesmos foram digitados nos bancos 

correspondentes mediante auxílio do programa SPSS, versão 15.0 que também apoiará 

as análises estatísticas para comparar os grupos em função de similaridades, diferenças 

e complementaridades na avaliação dos indicadores, das comorbidades e dos prejuízos 

específicos associados ao diagnóstico de TDAH. Foram conduzidas análises qualitativas 

referentes aos achados da avaliação clínica-neurológica, além disso, procedimentos 

estatísticos foram utilizados para comparar por meio de Análises de Variâncias 

Univariadas ou Multivariadas (ANOVAS ou MANOVAS) os escores obtidos entre os 

instrumentos comportamentais de avaliação aplicados a pais (CBCL) entre os grupos 

estudados; comparar por meio de testes de correlação (Spearman) as categorias dentro 

de cada instrumento e entre os perfis das síndromes do CBCL e com os índices dos 

outros instrumentos neuropsicológicos. Além disso, foram comparados os grupos em 

busca de correlações que possam caracterizar os grupos experimental e controle com os 

resultados dos testes computadorizados. Os procedimentos específicos de análise serão 

descritos a seguir. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1-Caracterização da amostra 

 

Pra fazer a análise dos dados, o grupo experimental foi divido em dois grupos 

em função da presença de sinais de desatenção e hiperatividade compatíveis com o 

diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade ou não, sendo 

denominados de Grupo Experimental com TDAH e Grupo Experimental sem TDAH. A 

caracterização de ambos os grupos experimentais (com e sem TDAH) pode ser 

observada nas Tabelas de 4; 5; 6A e 6B.  

 

Tabela 4: Caracterização do grupo experimental em função da idade, sexo e do diagnóstico ou 
não de TDAH. 

IDADE " SEXO 
DIAG"ÓSTICO 

TDAH Sem 
TDAH 

06a - 06a e 11m 5 
M 5 

2 3 
F 0 

07a - 07a e 11m 4 M 3 
4 0 

F 1 

08a - 08a e 11m 2 
M 1 

1 1 
F 1 

09a - 09a e 11m 9 M 5 
5 4 

F 4 

10a - 10a e 11m 2 
M 1 

0 2 
F 1 

11a - 11a e 11m 6 M 3 
3 3 

F 3 

12a - 12a e 11m 1 
M 1 

0 1 
F 0 

13a - 13a e 11m 2 M 2 
2 0 

F 0 

14a - 14a e 11m 5 
M 4 

2 3 
F 1 

15a - 15a e 11m 4 M 2 
1 3 

F 2 

16a - 16a e 11m 3 
M 3 

1 2 
F 0 

TOTAL 43 
M 30 

21 22 
F 13 
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Tabela 5: Caracterização do grupo experimental em função da escolaridade, sexo e do 
diagnóstico ou não de TDAH. 

ESCOLARIDADE " Média de 
Idade SEXO 

DIAG"ÓSTICO  

TDAH Sem 
TDAH 

Total 

E. Fund. I 
 

1º ano 6 6,2 
M 5 

3 3 

TDAH 
13 
 

Sem 
TDAH 

10 

F 1 

2º ano 3 7,0 
M 3 

3 0 
F 0 

3º ano 4 8,8 
M 1 

2 2 
F 3 

4º ano 5 8,8 
M 3 

3 2 
F 2 

5º ano 5 9,8 
M 3 

2 3 
F 2 

E. Fund. II 
 

6º ano 2 11,0 
M 0 

0 2 
 

TDAH 
06 
 

Sem 
TDAH 

08 

F 2 

7º ano 4 11,5 
M 3 

3 1 
F 1 

8º ano 3 13 
M 3 

1 2 
F 0 

9º ano 5 14,8 
M 4 

2 3 
F 1 

E. Médio 
 

1º ano 5 15 
M 4 

2 3 
TDAH 

02 
 

Sem 
TDAH 

04 

F 1 

2º ano 1 

15 

M 0 
0 1 

F 1 

TOTAL 21 22 43 
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Tabela 6A: Caracterização do grupo experimental em função da escolaridade, tipo de escola, 
sexo e do diagnóstico ou não de TDAH. (Ensino Fundamental I) 

ESCOLARIDADE TIPO DE 
ESCOLA " IDADE SEXO DIAG"ÓSTICO 

E. Fund. I 
 

1º ano 

Pública 2 
6 M TDAH 

 
6 M  Sem TDAH 

Privada 4 

6 M TDAH 
 

6 M  Sem TDAH 
6 M  Sem TDAH 
7 F TDAH 

 
2º ano 

Pública 1 7 M TDAH 
 

Privada 1 7 M TDAH 
 

3º ano 

Pública 2 
9 F TDAH 

 
7 M TDAH 

 

Privada 3 
9 M  Sem TDAH 
8 F TDAH 

 
9 F  Sem TDAH 

4º ano 

Pública 0 -- -- -- -- 

Privada 5 

8 M  Sem TDAH 
9 M  Sem TDAH 
9 M TDAH 

 
9 F TDAH 

 
9 F TDAH 

 

5º ano 

Pública 2 
10 F  Sem TDAH 
9 M TDAH 

 

Privada 3 
9 F  Sem TDAH 
10 M  Sem TDAH 
11 M TDAH 

 
 

 
    

 Continua 
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Tabela 6B: (Continuação da tabela anterior) Caracterização do grupo experimental em 
função da escolaridade, tipo de escola, sexo e do diagnóstico ou não de TDAH. (Ensino 
Fundamental II e Médio) 

ESCOLARIDADE TIPO DE 
ESCOLA " IDADE SEXO DIAG"ÓSTICO 

E. Fund. II 
 

6º ano 
Pública 1 11 F  Sem TDAH 
Privada 1 11 F  Sem TDAH 

7º ano 
Pública 2 

11 M TDAH 
 

13 M TDAH 
 

Privada 2 
11 F  Sem TDAH 
11 M TDAH 

 

8º ano 

Pública 0 -- -- -- -- 

Privada 3 
12 M  Sem TDAH 
13 M TDAH 

 
14 M  Sem TDAH 

9º ano 

Pública 2 
14 M TDAH 

 
14 M  Sem TDAH 

Privada 3 
15 F TDAH 

 
16 M  Sem TDAH 
15 M  Sem TDAH 

E. Médio 
 

1º ano 

Pública 0 -- -- -- -- 

 
Privada 

5 

16 M  Sem TDAH 
14 F TDAH 

 
14 M  Sem TDAH 
15 M  Sem TDAH 
16 M TDAH 

 
2º ano 

Pública 1 15 F  Sem TDAH 
Privada 0 -- -- -- -- 

TOTAL 
(E. Fund. I e II + 

E. Médio) 

Pública 13 -- -- 8 5 

Privada 30 -- -- 13 17 

 TOTAL 43 

 

  



32 
 

5.2-Avaliação Cognitiva 

 

5.2.1-Avaliação da inteligência e índices correlatos 

 

Foi utilizado o WISC-III para analisar o quociente de inteligência e os índices 

derivados deles. Observa-se que os resultados estão dentro dos médios superiores e 

superiores (Tabelas 7A; 7B e 7C). 

 
 
Tabela7A: Resultados do WISC-III (QI Verbal; QI Total e QI Execução) para o grupo 
Experimental com TDAH e sem TDAH. 
 

WISC - QI  

  Sem TDAH TDAH 

IDADE " QI  
Total 

QI  
Verbal 

QI  
Execução 

" QI  
Total 

QI  
Verbal 

QI  
Execução 

" 
TOTAL 

  
 

06a - 10a e 11m 
  

10 
 

112,1 112,7 109,5 12 
 

111,2 110,1 110,7 22 
 ±15,2 ±17,6 ±15,4 ±14,1 ±16,4 ±16,3 

11a - 16a e 11m 
  

12 
 

110,7 115,9 103,4 9 
 

111,2 116,4 103,4 21 
 ±19,0 ±20,2 ±18,4 ±18,6 ±19,6 ±16,9 

 TOTAL 22   21 43 

 
 
Tabela7B: Resultados do WISC-III (Índices: VC: Compreensão Verbal; OP: Organização 
Perceptual, RD: Resistência à Distração e VP: Velocidade de Processamento) para o grupo 
Experimental com TDAH e sem TDAH. 
 

WISC - QI Í"DICES 

IDADE Sem TDAH TDAH " 
TOTAL 

" CV OP RD VP " CV OP RD VP 

06a - 10a e 11m 
  

10 
112,0 108,3 108,7 103,9 

12 
110,4 108,3 103,1 108,8 

22 
±19,5 ±13,7 ±17,8 ±12,6 ±18,3 ±15,2 ±6,6 ±13,6 

11a - 16a e 11m 
  

12 
116,1 104,8 106,9 94,3 

9 
116,2 104,4 105,0 99,6 

21 
±20,8 ±16,9 ±21,2 ±16,7 ±22,7 ±15,9 ±15,1 ±16,5 

TOTAL 22 21 43 
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Tabela7C: Resultados do WISC-III do grupo controle sem queixa (QI Total; RD: Resistência à 
Distração e VP: Velocidade de Processamento).  
 

  
WISC-QI  

(Controle Sem Queixa) 

IDADE " QI  
Total RD VP   

06a - 10a e 11m 
 

78 
125,6 116,3 115,6 

±13,6 ±11,8 ±16,9 

 
 
 
5.2.2-Avaliação da atenção 
 
5.2.2.1-Testes de atenção concentrada 
 
 

Após a aplicação dos testes de atenção concentrada (AC), cada um deles foi 

corrigido, estabelecendo-se então os pontos, acertos erros e omissões conforme o 

manual. Observa-se que o grupo Experimental com TDAH apresenta um número menor 

de acertos do que o controle e muitas omissões, ou seja, deixa de emitir respostas 

quando essas eram necessárias, não marcando elementos que deveriam ser corretamente 

marcados (Tabela 8A e 8B). Tal número de omissões faz com que o número de pontos 

fique bem abaixo dos outros grupos (Gráfico 1). 

 
Tabela 8A: Resultados do teste AC de atenção concentrada para o grupo Experimental com 
TDAH e sem TDAH. (ACERT: Acertos; ERR: Erros; OMIS: Omissões e PTOS: Pontos). 
 

AC  
(Grupo experimental) 

IDADE Sem TDAH TDAH " 
TOTAL 

" ACERT ERR OMIS PTOS " ACERT ERR OMIS PTOS 

06a - 10a e 
11m 

10 
39,2 0,4 11,4 26,6 

12 
37,8 2,7 38,6 -3,4 

22 
±15,6 ±0,7 ±8,4 ±17,3 ±13,7 ±8,0 ±43,7 ±52,7 

11a - 16a e 
11m 

12 
70,1 1,5 10,3 58,3 

9 
74,0 1,2 13,7 58,0 

21 
±19,9 ±1,9 ±11,2 ±27,2 ±13,4 ±1,5 ±12,8 ±24,5 

TOTAL 22 21 43 

 
Tabela 8B: Resultados do teste AC de atenção concentrada para o grupo controle sem queixa. 
 

IDADE 

AC  
(Controle Sem Queixa) 

" ACERT ERR OMIS PTOS 

06a - 10a e 
11m 

78 
50,9 0,8 6,2 43,9 

±17,8 ±1,5 ±6,9 ±17,5 
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Gráfico 1: Número de ocorrências em cada um dos índices do teste AC de atenção concentrada 
para os grupos estudados. Observa-se um grande número de omissões e um número reduzido de 
acertos e pontos no grupo Experimental com TDAH. 
 
 

Também foram aplicados mais dois testes de atenção concentrada, o TECON 1 e 

3 cada um deles foi corrigido, estabelecendo-se então os pontos, acertos erros e 

omissões conforme o manual. De modo semelhante ao teste AC observou-se tanto no 

TECON-1 (Tabela 9A e 9B) quanto no TECON-3 (Tabela 10A e 10B)  que o grupo 

Experimental com TDAH apresenta um número menor de acertos do que o controle e 

muitas omissões (Tabela 9A e 9B), fazendo com que o número de pontos fique bem 

abaixo dos outros grupos (Gráficos 2 e 3).  

 

Tabela 9A: Resultados do teste TECON-1 de atenção concentrada para o grupo Experimental 
com TDAH e sem TDAH. (ACERT: Acertos; ERR: Erros; OMIS: Omissões e PTOS: Pontos) 
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Experimental TDAH

Experimental sem TDAH

Controle sem queixa

TECO" – 1  
(Grupo experimental) 

IDADE 

Sem TDAH   TDAH 
" 

TOTAL " Acer Err Omis Ptos " Acer Err Omis Ptos 

06a - 10a e 
11m 

10 
42,3 1,5 2,1 38,7 

12 
41,0 1,1 10,4 25,2 

22 
±11,0 ±3,7 ±4,0 ±14,5 ±17,0 ±1,6 ±29,6 ±36,9 

11a - 16a e 
11m 

12 
67,3 2,8 2,9 63,4 

9 
59,4 3,2 12,3 42,2 

21 
16,5 ±6,5 ±3,9 ±17,6 ±18,0 ±3,1 ±27,9 ±38,0 

TOTAL 22   21   43 
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Tabela 9B: Resultados do teste TECON-1 de atenção concentrada para o grupo controle sem 
queixa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Gráfico 2: Número de ocorrências em cada um dos índices do teste TECON-1, de atenção 
concentrada, para os grupos estudados. Observa-se um grande número de omissões e um 
número reduzido de acertos e pontos no grupo Experimental com TDAH. 
 
 
 
Tabela 10A: Resultados do teste TECON-3 de atenção concentrada para o grupo Experimental 
com TDAH e sem TDAH. (ACERT: Acertos; ERR: Erros; OMIS: Omissões e PTOS: Pontos) 
 

TECO" – 3  
(Grupo experimental) 

IDADE 

Sem TDAH   TDAH 
" 

TOTAL N Acer Err Omis Ptos N Acer Err Omis Ptos 

06a - 10a e 
11m 

10 
52,0 2,4 3,7 46,0 

12 
51,8 3,9 10,8 37,0 

22 
±15,5 ±1,6 ±5,9 ±18,2 ±20,1 ±2,9 ±19,0 ±32,5 

11a - 16a e 
11m 

12 
77,4 2,3 4,8 70,4 

9 
72,2 2,7 3,8 65,8 

21 
±19,5 ±2,3 ±4,0 ±21,0 ±26,3 ±2,6 ±3,6 ±26,7 

TOTAL 22   21   43 
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TECO" - 1  
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" Acer Err Omis Ptos 

06a - 10a e 
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45,3 1,4 1,9 42,2  

±13,3 ±2,3 ±2,2 ±14,5 
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Tabela 10B: Resultados do teste TECON-3 de atenção concentrada para o grupo controle sem 
queixa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Gráfico 3: Número de ocorrências em cada um dos índices do teste TECON-3, de atenção 
concentrada, para os grupos estudados. Observa-se um grande número de omissões e um 
número reduzido de acertos e pontos no grupo Experimental com TDAH. 
 
 
 
5.2.2.2-Testes de atenção difusa 
 
 

Após a aplicação dos testes de atenção difusa (TEDIF-1 e TEDIF-3), cada um 

deles foi corrigido, estabelecendo-se então os pontos acumulados para cada minuto e 

omissões totais conforme o manual. Os resultados demonstram tanto no TEDIF-1 

(Tabelas 11A e 11B), quanto no TEDIF-3 (Tabelas 12A e 12B), que o grupo 

experimental apresenta um número de respostas menor de respostas em cada intervalo o 

que soma um total de pontos também menor (Gráficos 4 e 5). 
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Tabela 11A: Resultados do teste TEDIF-1 de atenção difusa para o grupo Experimental com 
TDAH e sem TDAH em cada um dos 4 minutos do teste e no seu resultado final de pontos 
(Ptos). 
 

TEDIF – 1 
(Grupo experimental) 

Idade 
Sem TDAH TDAH " 

Total " 1 min  2 min 3 min 4 min Ptos " 1 min  2 min 3 min 4 min Ptos 

06a - 10a e 
11m 

9 
3,2 6,0 4,2 4,3 18,2 

12 
3,0 3,5 4,3 3,3 14,4 

21 
±2,0 ±4,0 ±2,4 ±1,9 ±7,6 ±2,7 ±2,5 ±3,6 ±2,8 ±9,9 

11a - 16a e 
11m 

12 
6,3 7,0 7,7 8,7 29,7 

9 
5,4 7,9 8,1 6,0 27,4 

21 
±3,0 ±2,5 ±3,4 ±2,8 ±8,3 ±3,0 ±2,7 ±3,7 ±2,4 ±8,9 

TOTAL 21  21 42 

 
 
Tabela 11B: Resultados do teste TEDIF-1 de atenção difusa para o grupo controle sem queixa 
em cada um dos 4 minutos do teste e no seu resultado final de pontos (Ptos). 
 

Idade 

TEDIF - 1 
(Controle Sem Queixa) 

" 1 min  2 min 3 min 4 min Ptos 

06a - 10a e 
11m 

9 
7,2 6,4 6,2 5,4 25,1 

±3,4 ±2,3 ±2,3 ±1,3 ±9,5 

 
 
 

 
 
Gráfico 4: Número de ocorrências em cada um dos índices do teste TEDIF-1, de atenção difusa, 
para os grupos estudados. Observa-se que o grupo experimental apresenta um número de 
respostas menor de respostas em cada intervalo o que soma um total de pontos também menor. 
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Tabela 12A: Resultados do teste TEDIF-3 de atenção difusa para o grupo Experimental com 
TDAH e sem TDAH. em cada um dos 4 minutos do teste e no seu resultado final de pontos 
(Ptos). 
 

TEDIF – 3  
(Grupo experimental) 

Idade 
Sem TDAH TDAH " 

Total " 1 min  2 min 3 min 4 min Ptos " 1 min  2 min 3 min 4 min Ptos 

06a - 10a e 
11m 

10 
3,4 4,9 3,9 4,1 16,3 

12 
2,3 2,5 3,3 2,7 10,5 

22 
±2,0 ±3,7 ±3,6 ±2,8 ±8,0 ±1,1 ±2,2 ±3,2 ±2,4 ±6,1 

11a - 16a e 
11m 

12 
5,2 5,2 6,0 5,8 22,3 

9 
5,6 7,2 5,6 6,7 24,9 

21 
±2,8 ±3,5 ±3,2 ±2,6 ±8,8 ±2,7 ±5,0 ±2,2 ±2,4 ±7,8 

TOTAL 22 
 

21 
 

43 

 
 
Tabela 12B: Resultados do teste TEDIF-3 de atenção difusa para o grupo controle sem queixa 
em cada um dos 4 minutos do teste e no seu resultado final de pontos (Ptos). 
 

Idade 

TEDIF - 3 
(Controle Sem Queixa) 

" 1 min  2 min 3 min 4 min Ptos 

06a - 10a e 
11m 

78 
4,3 4,5 5,0 4,7 18,5 

±2,4 ±2,2 ±1,8 ±1,4 ±7,9 

 
 
 

 
 
Gráfico 5: Número de ocorrências em cada um dos índices do teste TEDIF-3, de atenção difusa, 
para os grupos estudados. Observa-se que o grupo experimental apresenta um número de 
respostas menor de respostas em cada intervalo o que soma um total de pontos também menor. 
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5.2.2.3-Wisconsin 

 

Após a aplicação do Wisconsin, cada um deles foi corrigido, estabelecendo-se 

então os índices descritos na Tabela 13A e 13B. Observou-se nos grupos experimentais 

um menor número de categorias completas e um menor número de acertos e maior 

número de erros do grupo Experimental com TDAH em comparação com o grupo 

controle sem a queixa. 

 

 

Tabela 13A: Resultados do teste Wisconsin para o grupo Experimental (Sem TDAH e Com 
TDAH). (NCat: Número de categorias completas; Ac: Acertos; Err: Erros; RP: Respostas 
perseverativas e %RP: Percentual de respostas perseverativas) 
 

WISCO"SI" 
(Grupo experimental) 

Idade 
Sem TDAH TDAH " 

Total " "Cat Ac Err RP %RP " "Cat Ac Err RP %RP 

06a - 10a e 
11m 

10 
3,8 72,1 46,3 23,2 18,9 

11 
4,0 62,8 49,3 33,6 25,5 

21 
±1,5 ±9,1 ±18,8 ±16,1 ±11,9 ±1,9 ±21,0 ±23,1 ±18,3 ±15,2 

11a - 16a e 
11m 

12 
4,3 71,8 27,4 15,8 19,5 

8 
3,5 74,5 33,6 16,4 14,1 

20 
±1,7 ±12,6 ±21,2 ±11,1 ±16,4 ±2,2 ±15,5 ±23,5 ±12,1 ±8,3 

TOTAL 22 19 41 

 
 
Tabela 13B: Resultados do teste Wisconsin para o grupo controle sem queixa. (NCat: Número 
de categorias completas; Ac: Acertos; Err: Erros; RP: Respostas perseverativas e %RP: 
Percentual de respostas perseverativas) 
 

Idade 

WISCO"SI" 
(Controle Sem Queixa) 

" "Cat Ac Err RP %RP 

06a - 10a e 
11m 

10 
5,0 74,0 34,2 34,2 15,5 

±1,5 ±12,3 ±21,3 ±13,5 ±10,9 

 

 

5.2.3-Testes computadorizados 

 

5.2.3.1-Orientação Voluntária 

 

Após as sessões de coletas de dados do Experimento 1, as medianas dos TR para 

cada condição formam submetidas a uma ANOVA multifatorial com medidas repetidas 



40 
 

que compreendeu os seguintes fatores: Grupo (Fator Intergrupos) com 3 níveis 

(Experimental com TDAH; Experimental sem TDAH e Controle sem queixa); Validade 

da pista com dois níveis (Válida e Inválida) e Intervalo Pista-Alvo com dois níveis (300 

ou 800 ms). Os resultados podem ser observados na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o Experimento de 
Orientação Voluntária da Atenção. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Grupo 
(Fator Intergrupos) 

877E2 2 439E2 0,56 0,573 

Validade da pista 252E3 1 252E3 69,97 < 0,001* 

Validade da Pista X 
Grupo 

6658, 2 3329, 0,92 0,400 

Intervalo Pista-Alvo 233E3 1 233E3 51,23 < 0,001* 

Intervalo Pista Alvo X 
Grupo 

4852, 2 2426, 0,53 0,588 

Validade da Pista X 
Intervalo Pista-Alvo 

5506, 1 5506, 1,33 0,252 

Validade da Pista X 
Intervalo Pista-Alvo X 
Grupo 

8271, 2 4136, 1,00 0,372 

 

 

Observou-se diferença significativa (F(1, 95) =69,97, p<0,001) foi o fator 

Validade da Pista. É possível observar que os TR para a condição de orientação válida 

são menores que os TR para a condição de orientação inválida (Gráfico 2). Isto é, 

quando o alvo aparece no local indicado pela pista o tempo de reação é menor do que 

alvo que aparece no local oposto ao indicado pela pista. Estes resultados condizem com 

a literatura, muitos experimentos semelhantes já foram realizados e que a pista leva o 

observador a deslocar sua atenção para o lado que elas apontam. Este deslocamento da 

atenção facilita a detecção do alvo, e consequentemente a sua resposta expressa por 

meio do TR (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002, ARAÚJO; CARREIRO, 2009, 

POSNER; RAICHLE, 1997). 

Tais resultados estão de acordo com a explicação de Bear, Connors e Paradiso 

(2002) que descrevem que quando se sabe o local onde é mais provável aparecer um 

estímulo importante, “movemos” nossa atenção para lá e processamos a informação 

sensorial com maior sensibilidade e velocidade. De acordo com Posner (1978), a 
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orientação prévia da atenção para uma posição do espaço facilita a detecção de 

estímulos nesta posição, e torna mais lenta a detecção de estímulos em outras. 

O fator “Intervalo Pista-Alvo” também apresentou diferença significativa      

(F(1, 95)= 51,23, p<0,001). É possível observar que os TR no intervalo de 800 ms são 

menores que os TR para Intervalo de 300 ms (Gráfico 6). Tal resultado pode estar 

associado ao fato de que intervalos pista-alvo maiores permitem maior tempo para 

direcionamento de recurso atencionais para locais previamente indicados. No caso do 

intervalo de 800 ms, observa-se uma diminuição dos TR que é um dado condizente com 

os achados da literatura (ARAÚJO; CARREIRO, 2009, CARREIRO, 2003, POSNER; 

RAICHLE, 1997). 

 

 

 

Gráfico 6: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Intervalo Pista-Alvo” no Experimento de 
Orientação voluntária. Observa-se que a condição válida gerou TR menores em comparação 
com a condição inválida. Além disso, os TR no intervalo pista-alvo de 800 ms são menores em 
comaração com o intervalo de 100 ms. 
 

O fator Grupo mesmo não tendo apresentado diferença estatisticamente 

significativa aponta para uma maior lentificação do grupo Experimental com TDAH, e 

também uma maior discrepância (Gráfico 7) entre as condições válida e inválida, 

demonstrando que tal grupo se beneficia da orientação correta, mas também tem maior 

prejuízo com a orientação incorreta. Tais achados estão de acordo com os dados de 

Araújo e Carreiro (2009) que observaram efeito semelhante estudando adultos com 

sinais de desatenção e hiperatividade. 
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Gráfico 7: Diferenças nos Tempo de reação (ms) entre as condições válida e inválida em função 
do Fator “Intervalo Pista-Alvo” para os grupos estudados. Observa-se no grupo Experimental 
com TDAH maior discrepância entre esses valores. 
 

 

5.2.3.2-Orientação Automática 

 

As medianas dos TR para cada condição no Experimento II formam submetidas 

a uma ANOVA multifatorial com medidas repetidas que compreendeu os seguintes 

fatores: Escolaridade (Fator Intergrupos) com 3 níveis (Experimental com TDAH; 

Experimental sem TDAH e Controle sem queixa); Relação Pista-alvo com dois níveis 

(Ipsolateral e Contralateral) e Intervalo Pista-Alvo com dois níveis (100 ou 800 ms). Os 

resultados podem ser observados na Tabela 15. 
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Tabela 15: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o Experimento de 
Orientação automática da atenção. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Grupo 
(Fator Intergrupos) 

145E3 2 723E2 1,1 0,353 

Relação Pista-Alvo 531E2 1 531E2 15,1 <0,001* 

Relação Pista-Alvo X 
Grupo 

7839,0 2 3919,0 1,1 0,331 

Intervalo Pista-Alvo 523E3 1 523E3 105,2 <0,001* 

Intervalo Pista Alvo X 
Grupo 

2948,0 2 1474,0 0,3 0,744 

Relação Pista-Alvo X 
Intervalo Pista-Alvo 

929E2 1 929E2 32,2 <0,001* 

Relação Pista-Alvo X 
Intervalo Pista-Alvo X 
Grupo 

246E2 2 123E2 4,3 0,017* 

 

 

Observou-se diferença significativa (F(1, 96) =15,1, p<0,001) foi o fator 

“Relação Pista-Alvo”. É possível observar que os TR para a condição aonde pista e alvo 

vêm na mesma posição (Condição Ipsolateral) são menores que os TR para a condição 

na qual pista e alvo vêm em lados opostos (Condição Contralateral) (Gráfico 8). Tais 

resultados podem ser explicados pela captura automática da atenção que ocorre pela 

apresentação inesperada e abrupta de um estímulo na periferia do campo visual 

(POSNER; COHEN, 1984). O fator “Intervalo Pista-Alvo” também apresentou 

diferença significativa (F (1, 96)= 105,2, p<0,001). É possível observar que os TR no 

intervalo de 800 ms são menores que os TR para Intervalo de 100 ms. 
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Gráfico 8: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Intervalo Pista-Alvo” no Experimento de 
orientação automática da atenção para os grupos estudados. Observa-se os TR para a condição 
aonde pista e alvo vêm na mesma posição (Condição Ipsolateral) são menores que os TR para a 
condição na qual pista e alvo vêm em lados opostos (Condição Contralateral). 
 

 

 

Foi observada outra interação de dois níveis dos fatores “Intervalo Pista-Alvo” e 

“Relação Pista-Alvo” (F(1, 96) = 32,2, p<0,001), demonstrando que há uma diminuição 

dos TR para a condição ipsolateral no intervalo de 100 ms, que diminui no intervalo de 

800 (Gráfico 9). Posner e Cohen (1984) demonstraram que a ocorrência de um estímulo 

na periferia do campo visual (quando este não é informativo e ocorre inesperadamente) 

pode causar a diminuição dos TRs a alvos subseqüentes que ocorram na mesma posição 

(chamado de Facilitação Precoce) caso o intervalo entre eles seja curto (até 150 ms). 

Com intervalos maiores (de 200 a 1500 ms), ocorre um efeito oposto de lentificação dos 

TR, denominado de Inibição de Retorno (IR). Para tais autores, esta facilitação deve-se 

ao fato de um estímulo periférico, não-informativo, atrair automaticamente a atenção 

para a posição onde ocorreu. Por outro lado, a IR, é explicada por Posner e Cohen 

(1984) como uma dificuldade do sistema atencional em retornar a posições do campo 

visual previamente estimuladas, possibilitando, deste modo, a busca de novas posições, 

facilitando comportamentos exploratórios (KLEIN, 2000).  
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Current effect: F(1, 96)=32,184, p< 0,0001

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gráfico 9: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Intervalo Pista-Alvo” no Experimento de 
orientação automática da atenção. Observa-se uma diminuição dos TR para a condição 
ipsolateral no intervalo de 100 ms, que diminui no intervalo de 800. 
 

 

O efeito da Inibição de retorno foi observado majoritariamente para o grupo 

Experimental com TDAH (Gráfico 10), como pode ser observado na interação de 3 

níveis (F(2, 96) = 4,3, p=0,017), que apresenta diferença significativa para valores do 

TR em função do intervalo e relação pista alvo. Como tal efeito tem sido descrito como 

uma dificuldade do sistema atencional em retornar a posições do campo visual 

previamente estimuladas (POSNER; COHEN 1984), possibilitando, deste modo, a 

busca de novas posições, facilitando comportamentos exploratórios (KLEIN, 2000). É 

possível cogitar a possibilidade do grupo com TDAH ter a atenção mais dispersa em 

busca de novos eventos no campo visual. 
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Current effect: F(2, 96)=4,2524, p=,01700

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gráfico 10: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Condição de estimulação: Contralateral 
e Ipsolateral” no Experimento de orientação automática. Observa-se efeito da Inibição de 
retorno majoritariamente para o grupo Experimental com TDAH. 
 

 

5.2.3.3-Sustentação temporal da atenção 

 

As medianas dos TR para cada condição no Experimento de sustentação 

temporal da atenção formam submetidas a uma ANOVA multifatorial com medidas 

repetidas que compreendeu os seguintes fatores: 3 níveis (Experimental com TDAH; 

Experimental sem TDAH e Controle sem queixa) e Intervalo Pista-Alvo com doze 

níveis (100; 400; 700; 1000; 1300; 1600; 1900; 2200; 2500; 2800; 3100 e 3400 ms). Os 

resultados podem ser observados na Tabela 16. 

 
Tabela 16: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o Experimento de 
sustentação temporal da atenção. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Escolaridade  
(Fator Intergrupos) 

301E3 2 150E3 1,23 0,296 

Intervalo Pista-Alvo 132E4 11 120E3 20,52 < 0,001* 

Intervalo Pista-Alvo X 
Escolaridade  

122E3 22 5532,0 0,95 0,530 
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Foi verificado efeito significativo (F(11, 1056)=20,52, p<0,001) para o Fator 

“Intervalo Pista-Alvo”. Observa-se, desse modo, uma diminuição sistemática dos TR 

em função do aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo (Gráfico 11). 

Outro resultado que pode ser observado nessa análise é uma tendência do grupo 

experimental com TDAH apresentar TR maiores, ou seja, eles são globalmente mais 

lentos em suas respostas e de modo mais expressivo nos intervalos mais curtos, de 100 e 

400 ms. Com base nisso pode-se cogitar a possibilidade de que os participantes desse 

grupo apresentem maior dificuldade de preparação para emissão da resposta, 

demonstrando, provavelmente, certa dificuldade para recrutar recursos atencionais e 

preparar sua resposta manual. 

 

 

 

Gráfico 11: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Intervalo Pista-Alvo” no Experimento 
de sustentação temporal da atenção. Observa-se uma diminuição sistemática dos TR em função 
do aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo. 
 
 

5.2.3.4-Direcionamento Temporal da Atenção 
 
Intervalos curtos (100, 400 e 700 ms) 
 

As medianas dos TR para cada condição no Experimento de direcionamento 

temporal da atenção formam submetidas a uma ANOVA multifatorial com medidas 

repetidas que compreendeu os seguintes fatores: Escolaridade (Fator Intergrupos) com 3 

níveis (Experimental com TDAH; Experimental sem TDAH e Controle sem queixa) e 

Intervalo Pista-Alvo com três níveis (100; 400; 700 ms). Nesse experimento o intervalo 
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de 700 ms ocorria com maior recorrência (70%). Os resultados podem ser observados 

na Tabela 11. 

 

Tabela 17: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o bloco de 
Intervalos curtos (100, 400 e 700 ms) do Experimento de direcionamento temporal da atenção. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Escolaridade  
(Fator Intergrupos) 

181E2 2 9029,0 0,40 0,669 

Intervalo Pista-Alvo 
(100; 400; 700 ms) 

470E3 2 235E3 49,63 < 0,001* 

Intervalo Pista-Alvo X 
Escolaridade  

5668, 4 1417,0 0,30 0,878 

 

 

Nessa análise, verificou-se efeito significativo (F(2,186)= 49,63, p<0,001) para o 

Fator “Intervalo Pista-Alvo”. Observa-se, desse modo, uma diminuição dos TR em 

função do aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo (Gráfico 12).  

 

 

Current effect: F(2, 186)=49,635, p<0,001
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Gráfico 11: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Intervalo Pista-Alvo” no Experimento 
direcionamento temporal da atenção. Observa-se uma diminuição dos TR em função do 
aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo. 
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Foi feita uma análise semelhante também para os intervalos maiores (700; 1000; 

1300 ms) sendo que o intervalo de 1000 ms ocorria com maior recorrência (70%). Não 

foram observadas diferenças significativas nessa análise, demonstrando que para os 

intervalos maiores não há diferenças entre os grupos e nem entre os próprios intervalos. 

Tal fato está em acordo com os resultados do Experimento III de sustentação da atenção 

e outros dados da literatura observados para adultos (SILVA; MACEDO; CARREIRO, 

2009). 

 

5.3-Avaliação comportamental por meio do CBCL/6-18 
 

No caso do CBCL-6/18 as pontuações brutas foram convertidas para escores 

ponderados (Escores T) que se distribuem em faixas que oscilam entre ausência de 

problemas de comportamento (normalidade), problemas limítrofes e problemas 

considerados clínicos. De acordo com a escala original, nas escalas de competências, as 

pontuações ponderadas são distribuídas nas seguintes faixas (1) faixa normal (escores ≥ 

35); (2) Faixa limítrofe (escores de 30 a 35) e (3) Faixa clínica (escores abaixo de 30). 

Também, de acordo com a escala original, nas escalas das síndromes de problemas 

emocionais e comportamentais e as escalas que são orientadas pelo DSM, as pontuações 

ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: (1) faixa normal (escores 

abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e (3) Faixa clínica: escores ≥ 70. 

Os resultados do CBCL podem ser vistos nas tabelas de 18 a 21 e nos gráficos 12 e 13. 

Observa-se de modo geral que a partir das respostas dos pais ao inventário o 

grupo experimental com TDAH apresenta mais problemas de comportamento 

destacando dentro da faixa clínica os problemas de atenção da escala das síndromes de 

problemas de comportamento (Tabela 19) e, na faixa limítrofe, a escala de problemas de 

déficit de atenção e hiperatividade (Tabela 20). Destaca-se que, em menor grau estas 

mesmas escalas mostram alteração no grupo experimental sem TDAH.  
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Tabela 18: Escalas de competências verificados no CBCL-6/18. De acordo com a escala 
original, pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: (1) faixa 
normal (escores ≥ 35); (2) Faixa limítrofe (escores de 30 a 35) e (3) Faixa clínica (escores 
abaixo de 30). 
 

 Experimental 
TDAH 

Experimental 
Sem TDAH 

Controle 
Sem queixa 

Escore T Classif. Escore T Classif. Escore T Classif. 
Atividades  36,7±08 Normal 36,0±08 Normal 43,5±09 Normal 

Social 39,7±08 Normal 40,0±08 Normal 50,1±09 Normal 
Escolar 34,4±08 Limítrofe 36,2±07 Normal 50,7±06 Normal 

Total 32,3±07 Limítrofe 32,8±09 Limítrofe 47,6±10 Normal 
 
 
 
 
Tabela 19: Escalas/Síndromes de Problemas de Comportamento verificados no CBCL-6/18. De 
acordo com a escala original, pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes 
faixas: (1) Faixa normal (escores abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e (3) 
Faixa clínica: Escores ≥ 70. 
 

 Experimental 
TDAH 

Experimental 
Sem TDAH 

Controle 
sem queixa 

Escore T Classif. Escore T Classif. Escore T Classif. 
Ansiedade/Depressão 62,1±11 Normal 60,8±12 Normal 58,3±07 Normal 

Isolamento/Depressão 60,3±10 Normal 59,0±11 Normal 55,1±19 Normal 
Queixas Somáticas 60,6±06 Normal 58,4±08 Normal 54,9±05 Normal 

Problemas de Sociabilidade 62,7±08 Normal 63,1±10 Normal 54,5±05 Normal 
Problemas com o 

Pensamento 
61,0±08 Normal 60,0±10 Normal 54,7±06 Normal 

Problemas de Atenção 72,4±10 Clínico 69,0±10 Limítrofe 52,8±04 Normal 
Violação de Regras 58,4±08 Normal 56,9±09 Normal 53,9±04 Normal 

Comportamento Agressivo 63,4±13 Normal 62,5±11 Normal 54,6±06 Normal 

 

 No geral observa-se no gráfico 12 que em ambos os grupos 

experimentais os escores T, embora não clínicos, são elevados em outras escalas de 

problemas externalizantes. A saber, problemas de sociabilidade e comportamentos 

agressivos o que vai ao encontro dos prejuízos que queixas de desatenção e 

hiperatividade têm sobre outras áreas da vida da pessoa (PEREIRA; ARAUJO; 

MATTOS, 2005; ROHDE et al. , 2004).  
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Gráfico12: Escalas/Síndromes de Problemas de Comportamento verificados no CBCL-6/18  
em função dos escores “T” para cada um dos grupos estudados. 

 

 

Tabela 20: Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no CBCL-6/18. De acordo com a escala 
original, pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: (1) Faixa 
normal (escores abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e (3) Faixa clínica: 
escores ≥ 70. 
 

 Experimental 
TDAH 

Experimental 
Sem TDAH 

Controle 
sem queixa 

Escore T Classif. Escore T Classif. Escore T Classif. 
Problemas Afetivos 65,0±09 Normal 63,0±10 Normal 55,3±06 Normal 

Problemas de Ansiedade 63,3±08 Normal 63,0±08 Normal 57,5±07 Normal 
Problemas Somáticos 57,6±08 Normal 55,0±06 Normal 54,0±05 Normal 

Problemas de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade 

67,0±08 Limítrofe 68,2±08 Limítrofe 53,5±06 Normal 

Problemas de Oposição e 
Desafio 

59,1±10 Normal 62,4±09 Normal 53,9±05 Normal 

Problemas de Conduta 58,9±09 Normal 58,5±10 Normal 52,9±04 Normal 
 

No Gráfico 13 observa-se que os escores T dos problemas afetivos e problemas 

de ansiedade/depressão são comparativamente mais elevados que as escalas restantes 

orientadas pelo DSM. Embora eles não estejam ainda dentro de faixas clínicas, seus 

escores estão próximos destas. Isto permite levantar a hipóteses de possíveis prejuízos 

internalizantes. Ou seja, no grupo estudado há indicadores de risco para outros 

problemas de saúde mental relacionados, neste caso, com depressão e ansiedade o que 
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já foi relatado em estudos anteriores (LARSON; RUSS; KAHN; HALFON, 2011; 

DOERFLER; CONNOR; TOSCANO, 2010; CHRONIS-TUSCANO; MOLINA; 

PELHAM; APPLEGATE; DAHLKE; OVERMYER; LAHEY, 2010). Especificamente 

o estudo de Larson e colaboradores (2011) consistiu de um rastreamento de 

comorbidades psiquiátricas mediante grupo amostral de crianças diagnosticadas com 

TDAH nos Estados Unidos em 2007. Nele, os autores apontam que estas crianças 

podem apresentar três ou mais comorbidades o que dificulta consideravelmente o 

manejo do transtorno.  

 

 
Gráfico 13: Escalas orientadas pelo DSM verificados no CBCL-6/18 em função dos escores 
“T” para cada um dos grupos estudados. 

 
 

A Tabela 21 confirma a hipótese acima em relação a possíveis comorbidades 

psiquiátricas do grupo experimental com TDAH, pois a escala de problemas 

internalizantes está na faixa limítrofe e a de problemas totais na faixa clínica. Entretanto 

o grupo experimental sem TDAH também deve ser cuidadosamente avaliado, pois a 

exclusão do transtorno não o isentou da prevalência de outros problemas de 

comportamento segundo relato dos pais. Nesse caso, os problemas externalizantes 

(comportamentos agressivos e violação de regras) e totais. 
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Tabela 21: Escalas de Problemas internalizantes, Problemas externalizantes e Problemas totais 
verificadas no CBCL-6/18. De acordo com a escala original, pontuações ponderadas (escores T) 
são distribuídas nas seguintes faixas: (1) Faixa normal (escores abaixo de 60); (2) Faixa 
limítrofe: escores de 60 a 63 e (3) Faixa clínica: escores ≥ 64.  

 

 Experimental 
TDAH 

Experimental 
Sem TDAH 

Controle 
Sem queixa 

Escore T Classif. Escore T Classif. Escore T Classif. 
Problemas Internalizantes 61,8±12 Limítrofe 58,9±12 Normal 55,2±09 Normal 
Problemas Externalizantes 57,9±12 Normal 60,6±10 Limítrofe 50,8±09 Normal 

Problemas Totais 64,6±09 Clínico 63,9±09 Limítrofe 52,0±09 Normal 

 

 

6-CO"CLUSÕES 

 

Foi possível descrever características neuropsicológicas e comportamentais 

associadas ao grupo com desatenção e hiperatividade, como resultados nos testes de 

atenção concentrada que o grupo experimental com TDAH apresenta um número menor 

de acertos do que o controle e muitas omissões, fazendo com que o número de pontos 

fique bem abaixo dos outros grupos.  

Nos testes de atenção difusa os resultados demonstraram que o grupo 

experimental com TDAH apresentou um menor número de respostas em cada intervalo 

com uma soma total de pontos também menor. Observaram-se nos no teste Wisconsin 

menor número de categorias completas; menor número de acertos e maior número de 

erros do grupo experimental com TDAH em comparação com o grupo controle sem a 

queixa.  

Nos teste computadorizado de orientação voluntária observou-se os TR para a 

condição de orientação válida são menores que os da inválida e que os TR no intervalo 

de 800 ms são menores que os de  300 ms. No experimento de orientação automática, 

observou-se que os TR para a condição na qual pista e alvo vêm na mesma posição são 

menores que os TR para a condição na qual pista e alvo vêm em lados opostos. No caso 

dos experimentos de orientação temporal verificou-se uma diminuição sistemática dos 

TR em função do aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo.  

Com relação à avaliação comportamental utilizando-se o CBCL observou-se que 

o grupo experimental com TDAH apresenta de modo geral mais problemas de 
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comportamento relatados pelos pais e mais problemas relacionados à desatenção e 

hiperatividade. Nas crianças avaliadas com TDAH foram verificadas diferentes escalas 

de problemas de comportamento em níveis limítrofes o que pressupõe cuidados no 

sentido de prevenir ou tratar comorbidades psiquiátricas. Já no caso do grupo 

experimental sem TDAH alerta-se para a confirmação de problemas comportamentais 

que, quando não tratados, poderão comprometer a adaptação social, escolar e familiar 

destes. 
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ANEXO I: ROTEIRO DE A"AM"ESE 

 
1- Identificação 
 

Nome  
Sexo  
Idade  

Nascimento  
Escolaridade   

Endereço  
Telefones Res.: Cel.: Com.: 

 
2-Constituição familiar 
2.1-Original 
 

Pai  
Idade  

Profissão  
 

Mãe  
Idade  

Profissão  
 

Cônjuge   
Idade  

Profissão  
 

Irmãos  
Idade  
Sexo  

2.2-Constituição familiar atual 

 
 
 
 
 
 
 
3- Histórico gestação/parto 
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4- Desenvolvimento pós-natal 
 
 
 
 
 
 
5- Sexualidade 
 
 
 
 
 
 
 
6- Motivo da consulta (Queixa)? 
 
 
 
 
 
 
 
7- Histórico do transtorno 
 

Tempo  
Forma de início  

Sintomas  
Evolução  

 
 
 
 
7.1- Antecedentes pessoais 
 
 
 
 
 
 
 
7.2- Antecedentes familiares 
 
 
 
 
 
 
 
8- Tratamentos já realizados e respostas eles. 
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Tratamento 
Resposta 
 
 
 
 
 
 
Tratamento 
Resposta 
 
 
 
 
 
Tratamento 
Resposta 
 
 
 
 
 
9- Caracterização social (capacidade de socialização) e emocional. 
 
Social 
 
 
 
 
 
 
Emocional 
 
 
 
 
 
 
10- Características gerais observadas durante a entrevista inicial. 
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 ANEXO II: QUESTIO"ÁRIO DE CRITÉRIOS DIAG"ÓSTICOS PARA 
TRA"STOR"O DE DÉFICIT DE ATE"ÇÃO/HIPERATIVIDADE BASEADOS "O 
DSM-IV. 
 
A. Ou (1) ou (2) 
 
1) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo menos 6 meses, em 
grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 
 
Desatenção: 
 

  SIM NÃO 
 Desatenção   
(a) Freqüentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por 

descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras 
  

(b) Com freqüência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou 
atividades lúdicas 

  

(c) Com freqüência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra   
(d) Com freqüência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, 

tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento 
de oposição ou incapacidade de compreender instruções) 

  

(e) Com freqüência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades   
(f) Com freqüência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que 

exijam esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de 
casa) 

  

(g) Com freqüência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por 
ex., brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais) 

  

(h) É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa   
(i) 
 

Com freqüência apresenta esquecimento em atividades diárias   

 TOTAL   
 
(2) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por pelo menos 6 meses, 
em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento:  
 
Hiperatividade/Impulsividade: 
 

  SIM NÃO 
 Hiperatividade   
(a) Freqüentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira.   
(b) Freqüentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações 

nas quais se espera que permaneça sentado. 
  

(c) Freqüentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isto é 
inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações 
subjetivas de inquietação). 

  

(d) Com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver 
silenciosamente em atividades de lazer. 

  

(e) Está freqüentemente "a mil" ou muitas vezes age como se estivesse "a todo 
vapor". 

  

(f) Freqüentemente fala em demasia.   
 Impulsividade   
(g) Freqüentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas 
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(h) Com freqüência tem dificuldade para aguardar sua vez.   
(i) 
 

Freqüentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por ex., 
intromete-se em conversas ou brincadeiras). 

  

 TOTAL   
 
B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção que causaram prejuízo 
estavam presentes antes dos 7 anos de idade.  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Explicação: 
 
 
 
 
 
 
C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos (por ex., na 
escola [ou trabalho] e em casa).  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Explicação: 
 
 
 
 
 
D. Há claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, 
acadêmico ou ocupacional.  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Explicação: 
 
 
 
 
 
E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico e não são melhor explicados por 
outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, Transtorno 
Dissociativo ou um Transtorno da Personalidade).  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Explicação: 
 
 
 
 
 


