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RESUMO 

As funções executivas (FE) são caracterizadas por um conjunto de processos cognitivos 

e metacognitivos que permitem ao indivíduo regular seu comportamento, possibilitando 

seu engajamento em ações direcionadas a metas. Durante o desenvolvimento, crianças 

se tornam gradualmente mais hábeis para controlar seus pensamentos e ações. Esta 

mudança tem sido associada ao desenvolvimento das FE, isto porque elas são 

especialmente importantes em situações novas, como no processo de aprendizagem, 

sendo, portanto, consideradas cruciais na idade pré-escolar. Além disso, alterações 

nestes processos têm sido documentadas em diversos casos, como no Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar 

atenção e controle inibitório em crianças pré-escolares, mais especificamente: analisar a 

relação entre indicadores de desatenção e hiperatividade e FE, verificando se os 

desempenhos nos testes diferem entre os grupos de crianças com e sem sinais de 

desatenção e hiperatividade; e analisar a relação entre as FE e o desenvolvimento de 

crianças pré-escolares, verificando se as habilidades de atenção e controle inibitório 

aumentaram com a progressão séries escolares. Participaram 139 crianças pré-escolares, 

com idades entre 4 e 7 anos, sendo 65 do sexo masculino, de duas escolas municipais de 

uma cidade do interior de São Paulo. Foram utilizados: Teste de Trilhas, Teste de 

Atenção por Cancelamento, Teste de Stroop para Pré-escolares, Teste de Geração 

Semântica, Go/no-Go Task, Simon Task, Escala de Maturidade Mental Colúmbia, 

Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e SNAP-IV. Análise não 

paramétrica de Mann-Whitney revelou, de modo geral, efeito entre os grupos extremos 

com e sem indicadores de desatenção e hiperatividade para medidas em todos os 

instrumentos de FE, especialmente para os grupos no domínio de desatenção. Análises 

de correlação de Spearman também revelaram correlações significativas entre os 

indicadores e os desempenhos em FE, com mudanças nos padrões de correlação ao 

longo das séries, verificando relação com habilidades cognitivas mais básicas na série 

inicial e com habilidades mais complexas nas séries posteriores. Por meio de 

MANOVAS e teste de Kruskal-Wallis foram verificadas tendências desenvolvimentais 

das habilidades de atenção e controle inibitório ao longo das séries escolares. 

Palavras-chave: funções executivas, TDAH, avaliação neuropsicológica.  
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ABSTRACT 

Executive functions (EF) are characterized by a set of cognitive and metacognitive 

processes that allow individuals to regulate their behavior, allowing their engagement in 

direct actions to goals. During development, children gradually become more able to 

control their thoughts and actions. This change has been linked to the development of 

EF, because they are especially important in new situations, as in the learning process, 

and is therefore considered crucial in preschool. In addition, changes in these processes 

have been documented in several cases, such as Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD). Thus, the purpose of this study was to evaluate attention and 

inhibitory control in preschool children, specifically: to verify the relationship between 

signs of inattention and hyperactivity and EF, verifying if the performances in the tests 

differ between groups of children with and without signs of inattention and 

hyperactivity, and the relation between EF and development of preschool children, 

examining if the abilities of attention and inhibitory control increase with the 

progression school grades. A total of 139 preschool children, aged between 4 and 7 

years old, 65 males, from two public schools in a town in Sao Paulo state, were assessed 

with Trial Making Test, Cancellation Attention Test, Stroop Test for Preschoolers, 

Semantic Generation Test, Go/No-Go Task, Simon Task, Columbia Mental Maturity 

Scale, Scale for Attention Deficit Hyperactivity Disorder and SNAP-IV. Nonparametric 

analysis of Mann-Whitney test revealed, in general, differences between extreme groups 

with and without inattention and hyperactivity indicators for measuring instruments in 

all of EF, especially for groups in the inattention domain. Spearman correlation analysis 

also revealed significant correlations between indicators and performance in EF, with 

changes in the patterns of correlation throughout the school grades, showing relation 

with more basic cognitive abilities in the initial grades and with more complex skills in 

the lasted grades. Through MANOVAS and Kruskal-Wallis were observed 

developmental trends of the skills of attention and inhibitory control over the school 

grades. 

Keywords: executive functions, ADHD, neuropsychological assessment. 

 



ix 
 

  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Prancha correspondente a Parte A do Teste de Trilhas para Pré-escolares.....28 

Figura 2. Prancha correspondente a Parte B do Teste de Trilhas para Pré-escolares.....28 

Figura 3. Exemplo da primeira parte do Teste do Cancelamento...................................29 

Figura 4. Exemplo da segunda parte do Teste de Cancelamento...................................29 

Figura 5. Exemplo da terceira parte do Teste de Cancelamento.....................................30 

Figura 6. Tela com a figura “noite” apresentada no Teste de Stroop para pré-

escolares...........................................................................................................................31 

Figura 7. Tela com a figura “pente” apresentada no Teste de Geração 

Semântica.........................................................................................................................33 

Figura 8. Tela da segunda parte do Simon Task, ilustrando uma situação 

congruente.......................................................................................................................34 

Figura 9. Tela da primeira parte do Simon Task, ilustrando uma situação 

incongruente....................................................................................................................34 

Figura 10. Tela da terceira parte do Simon Task, com círculo listrado...........................35 

Figura 11. Duas telas do Go/no-Go Task, com o estímulo-alvo (à esquerda) e com o 

não-alvo (à direita)...........................................................................................................36 

 



x 
 

  

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Características descritivas de idade (em meses) da amostra conforme série e 

no geral............................................................................................................................26 

Tabela 2. Características descritivas de idade (em anos) da amostra conforme série e no 

geral.................................................................................................................................26 

Tabela 3. Estatísticas descritivas e inferenciais após MANOVA do efeito de série sobre 

os desempenhos no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP)......................................41 

Tabela 4. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 

série sobre os desempenhos no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP)....................42 

Tabela 5. Estatísticas descritivas e inferenciais após ANOVA do efeito de série sobre os 

desempenhos no Teste de Atenção por Cancelamento....................................................42 

Tabela 6. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 

série sobre os desempenhos no Teste de Atenção por Cancelamento.............................43 

Tabela 7. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 

série sobre os desempenhos no Teste de Stroop para Pré-escolares................................44 

Tabela 8. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 

série sobre os desempenhos no Teste de Geração Semântica..........................................45 

Tabela 9. Estatísticas descritivas e inferenciais após MANOVA do efeito de série sobre 

os desempenhos no Simon Task.......................................................................................46 

Tabela 10. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito 

de série sobre os desempenhos no Simon Task................................................................47 

Tabela 11. Estatísticas descritivas e inferenciais após ANOVA do efeito de série sobre o 

desempenho no Go/No-Go Task......................................................................................48 

Tabela 12. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito 

de série sobre os desempenhos no Go/No-Go Task.........................................................48 

Tabela 13. Escores correspondentes ao primeiro e ao terceiro quartis nas escalas de 

indicadores de desatenção e hiperatividade, bem como número de sujeitos por grupo 



xi 
 

  

extremo............................................................................................................................50 

Tabela 14. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP) na amostra 

geral.................................................................................................................................66 

Tabela 15. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP) na 1ª 

fase...................................................................................................................................67 

Tabela 16. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP) na 2ª 

fase...................................................................................................................................68 

Tabela 17. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP) no 1º 

ano...................................................................................................................................69 

Tabela 18. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) na amostra 

geral.................................................................................................................................71 

Tabela 19. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) na 1ª 

fase...................................................................................................................................72 

Tabela 20. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) na 2ª 

fase...................................................................................................................................73 

Tabela 21. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) no 1º 

ano...................................................................................................................................74 

Tabela 22. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para pré-escolares na amostra geral..76 

Tabela 23. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para pré-escolares na 1ª fase.............77 



xii 
 

  

Tabela 24. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para pré-escolares na 2ª fase.............78 

Tabela 25. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para pré-escolares no 1º ano.............79 

Tabela 26. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração Semântica na amostra geral...........82 

Tabela 27. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração Semântica na 1ª fase.......................83 

Tabela 28. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração Semântica na 2ª fase.......................84 

Tabela 29. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração Semântica no 1º ano.......................85 

Tabela 30. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Simon Task na amostra geral......................................87 

Tabela 31. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Simon Task na 1ª fase.................................................88 

Tabela 32. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Simon Task na 2ª fase.................................................89 

Tabela 33. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Simon Task no 1º ano..................................................90 

Tabela 34. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go na amostra geral........................................92 

Tabela 35. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go na 1ª fase...................................................93 

Tabela 36. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go na 2ª fase...................................................94 

Tabela 37. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de 

desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go no 1º ano...................................................95 



xiii 
 

  

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO.................................................................................................. 01 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 03 

1.1 AS FUNÇÕES EXECUTIVAS.............................................................................. 03 

1.1.1 Habilidades relacionadas à seleção de informação............................... 08 

1.2 DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS NA INFÂNCIA......................  11 

1.3 O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE........................ 16 

1.4 O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E AS FUNÇÕES  

EXECUTIVAS......................................................................................................... 21 

2 OBJETIVOS......................................................................................................... 25 

3 MÉTODO............................................................................................................. 26 

3.1 PARTICIPANTES.............................................................................................. 26 

3.2 MATERIAL...................................................................................................... 27 

3.2.1 Teste de Trilhas para Pré-escolares........................................................ 27 

3.2.2 Teste de Atenção por Cancelamento...................................................... 28 

3.2.3 Teste de Stroop para Pré-escolares........................................................ 30 

3.2.4 Teste de Geração Semântica (versão reduzida)..................................... 31 

3.2.5 Simon Task............................................................................................. 33 

3.2.6 Go/no-Go Task...................................................................................... 36 

3.2.7 Escala de Maturidade Mental Colúmbia............................................... 37 

3.2.8 Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - versão  

para professores (ETDAH) ............................................................................ 38 

3.2.9 SNAP-IV............................................................................................... 38 

3.3 PROCEDIMENTO..............................................................................................38 

5 RESULTADOS.................................................................................................... 40 

5.1 Relação entre as funções executivas e o desenvolvimento........................... 40 

5.1.1 Teste de Trilhas para Pré-escolares................................................................. 40 

5.1.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC)................................................. 42 

5.1.3 Teste de Stroop para pré-escolares.................................................................. 43 

5.1.4 Teste de Geração Semântica.............................................................................. 44 

5.1.5 Simon Task............................................................................................................. 45 



xiv 
 

  

5.1.6 Go/No-Go Task..................................................................................................... 47 

5.2 Análise da relação entre funções executivas e indicadores de desatenção 

 e hiperatividade.................................................................................................. 49 

5.2.1 Análise de comparação de grupos extremos conforme indicadores  

de desatenção e hiperatividade....................................................................... 50 

5.2.1.1 Teste de Trilhas para pré-escolares (TTP) e indicadores de  

desatenção.................................................................................................... 51 

5.2.1.2 Teste de Trilhas para pré-escolares (TTP) e indicadores 

 de hiperatividade......................................................................................... 52 

5.2.1.3 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) e indicadores 

 de desatenção.............................................................................................. 53 

5.2.1.4 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) e indicadores 

 de hiperatividade......................................................................................... 54 

5.2.1.5 Teste de Stroop para pré-escolares e indicadores 

 de desatenção.............................................................................................. 54 

5.2.1.6 Teste de Stroop para pré-escolares e indicadores de  

hiperatividade............................................................................................... 55 

5.2.1.7 Teste de Geração Semântica e indicadores de desatenção............... 55 

5.2.1.8 Teste de Geração Semântica e indicadores de hiperatividade......... 56 

5.2.1.9 Simon Task e indicadores de desatenção......................................... 58 

5.2.1.10 Simon Task e indicadores de hiperatividade.................................. 60 

5.2.1.11 Go/No-Go Task e indicadores de desatenção................................. 61 

5.2.1.12 Go/No-Go Task e indicadores de hiperatividade........................... 62 

5.2.2 Correlações de Spearman entre funções executivas e indicadores 

 de desatenção e hiperatividade...................................................................... 65 

5.2.2.1 Teste de Trilhas para pré-escolares (TTP).............................................. 65 

5.2.2.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC).......................................... 70 

5.2.2.3 Teste de Stroop para Pré-escolares............................................................75 

5.2.2.4 Teste de Geração Semântica....................................................................... 80 

5.2.2.5 Simon Task.................................................................................................... 76 

5.2.2.6 Go/No-Go Task............................................................................................... 96 

6. DISCUSSÃO........................................................................................................................ 96 



xv 
 

  

6.1 Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP).................................................... 96 

6.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC)................................................. 98 

6.3 Teste de Stroop para Pré-escolares............................................................... 99 

6.4 Teste de Geração Semântica (TGS) ............................................................. 101 

6.4 Simon Task.................................................................................................... 104 

6.6 Go/No-Go Task ............................................................................................ 107 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 111 

8 REFERÊNCIAS.............................................................................................................. 114 

ANEXOS............................................................................................................................ 131 

 

 



1 
 

  

APRESENTAÇÃO 

 

As funções executivas (FE) referem-se às habilidades cognitivas necessárias 

para que ocorra o controle deliberado de pensamento, emoção e ação (i.e., 

comportamento dirigido a metas). Tais funções exercem importante papel no 

gerenciamento de todo o processamento cognitivo direcionado e possibilita a um 

indivíduo interagir com o meio de maneira adaptativa e objetiva. As FE, portanto, 

determinam a capacidade que uma pessoa possui de realizar ações voluntárias, 

independentes, auto-organizadas e orientadas para metas específicas (ARDILA, 

OSTROSKY-SOLIS, 1996; GAZZANIGA, IVRY, MANGUN, 2006; GIL, 2002). 

Ao longo do tempo, muitos esforços foram realizados na tentativa de relacionar 

as FE a estruturas neurológicas. Atualmente, há diferentes campos de pesquisas 

empíricas relacionados a essas funções, sendo a psicologia e a neuropsicologia do 

desenvolvimento duas áreas que possuem grande destaque (ZELAZO, MUELLER, 

2002). Tal destaque se deve ao fato de que déficits em FE são verificados durante a 

infância em muitos indivíduos que mais tarde poderão desenvolver quadros 

psicopatológicos ou transtornos da infância, tais como o transtorno de déficit de atenção 

hiperatividade (ASSEF, 2005; WILLCUTT et al., 2005), os transtornos globais (ou 

Invasivos) do desenvolvimento (GRIFFITH et al., 1999;) e estado prodrômico ou de 

alto risco para desenvolvimento de psicopatologias como a esquizofrenia e transtorno 

bipolar (NIENDAM et al., 2007; SINI, em preparação). 

Com efeito, alterações precoces em processos executivos são consideradas 

potenciais indicadores para o surgimento de comportamentos alterados, relacionados a 

quadros psicopatológicos, durante infância, adolescência e vida adulta. A identificação 

precoce de tais indicadores, bem como a introdução de intervenções, podem funcionar 

como fatores preventivos que garantam um melhor desenvolvimento ou alteração de 

trajetórias patológicas para um curso mais saudável de desenvolvimento (ROOMER et 

al., 2009). Deste modo, estudos que objetivam a compreensão do desenvolvimento 

normal das FE podem fornecer noções de como tais funções podem influenciar no 

surgimento de problemas comportamentais em crianças, bem como facilitar a 

identificação precoce das crianças com déficits em regulação executiva e 

comportamental que possam ter necessidade de intervenção. 
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Neste contexto, o presente estudo objetiva avaliar FE e características precoces 

relacionadas à sintomatologia do Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade 

(TDAH) em crianças pré-escolares, tendo em vista que as FE parecem desempenhar um 

importante componente neuropsicológico envolvido na etiologia multifatorial do TDAH 

(CASTELLANOS, et al., 2006; WILLCUTT, et al., 2005). O presente estudo poderá 

fornecer indícios importantes que podem contribuir tanto para o mapeamento do 

desenvolvimento normal de tais funções em crianças pré-escolares, quanto para 

verificar a relação entre desempenho executivo precoce e indícios comportamentais de 

desatenção e hiperatividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 AS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Apesar do crescente interesse e dos esforços na investigação acerca da natureza 

das funções executivas (FE), não há um acordo uniforme entre os pesquisadores quanto 

à sua exata definição. Há na literatura diversas e amplas definições sobre FE 

(SALTHOUSE, 2005; WIEBE, ESPY, CHARAK, 2008), sendo ainda possível 

sobrepor-se a outros construtos psicológicos, como a inteligência fluida (SALTHOUSE, 

2005). Cabe, nesse sentido, citar algumas das definições existentes. Lezak, Howielson e 

Loring (2004) sugerem que as FE consistem uma capacidade que permite a uma pessoa 

se engajar com sucesso em comportamento proposital, independente e de auto-serviço. 

Para Banich (2004), as FE abrangem uma variedade de habilidades que permite a uma 

pessoa organizar seu comportamento de maneira determinada, coordenada, além de 

possibilitar a reflexão ou análise do sucesso das estratégias empregadas. Perry e Hodges 

(1999) definem tais habilidades como pertencentes a capacidades cognitivas de ordem 

superior e que são requisitadas para formular novos planos de ação, seleção, 

programação e monitoramento apropriado de seqüência de ação. Troyer, Graves e 

Cullum (1994) descrevem que as FE envolvem habilidades de solução de problemas tais 

como abstração, planejamento, pensamento estratégico, iniciação e término de 

comportamento, e auto-monitoramento. Segundo Malloy, Cohen e Jenkins (1998) as FE 

incluem as seguintes habilidades: 1. formulação de objetivos relacionados a 

conseqüências de longo-prazo; 2. geração de múltiplas respostas alternativas; 3. escolha 

e iniciação de comportamento direcionado a objetivos; 4. auto-monitoramento da 

adequação e correção do comportamento; 5. correção e modificação de comportamento 

quando as condições mudam; e 6. persistência frente a distração.  

A partir do estudo de muitas definições, é possível conceituar as FE, de modo 

geral, como processos cognitivos subjacentes à habilidade de responder adaptativamente 

a situações singulares (ELLIOTT, 2003) e sua operação serve para controlar e regular o 

processamento da informação pelo encéfalo (GIL, 2002; LEZAK, HOWIESON, 

LORING, 2004). De forma conjunta, essas funções permitem a um indivíduo iniciar, 
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planejar, seqüenciar e monitorar seus comportamentos (GAZZANIGA, IVRY, 

MANGUN, 2006; PLISZKA, 2004). Em outras palavras, as FE possibilitam à pessoa se 

engajar com sucesso em comportamento proposital, independente e de auto-serviço 

(LEZAK, HOWIESON, LORING, 2004). Qualquer comportamento consciente 

direcionado, simples ou complexo, exige tais processos, sendo necessários à realização 

de planejamentos e ao emprego de estratégias para alcançar um objetivo final 

(PLISZKA, 2004). Esses comportamentos envolvem a identificação e a organização de 

elementos, tais como materiais do meio ambiente e habilidades comportamentais 

(LEZAK, HOWIESON, LORING, 2004). 

O conceito de FE é bastante próximo do conceito de Sistema de Supervisão 

Atencional (SSA), elaborado por Norman e Shallice (1986). O SSA pode ser 

resumidamente compreendido como um sistema que possibilita ao indivíduo elaborar 

respostas adequadas frente às situações e modificar seu comportamento se houver 

necessidade (CHAN, CHEN, LAW, 2006). Um terceiro conceito que se aproxima dos 

conceitos de FE e SSA é o de central executiva de Baddeley e Hitch (1974). Baddeley 

(1993, 2000) sugere que a central executiva desempenha um importante papel para 

solução de problemas, integrando diversas informações oriundas de diferentes canais 

sensoriais e da memória de longo prazo, permitindo que todas essas informações sejam 

atadas de maneira ordenada e coerente. Há divergência sobre o quanto os conceitos de 

FE, SSA e central executiva são sobrepostos ou independentes. No presente trabalho, 

será abordado especificamente o conceito de FE.  

Há uma tendência em considerar as FE como sinônimo de funções cognitivas 

pertencentes aos lobos frontais do cérebro (SHALLICE, 1988; SHIMAMURA, 1995). 

Tal associação é justificada historicamente por estudos neuropsicológicos com pacientes 

que sofreram lesões frontais (particularmente danos no córtex pré-frontal), que 

passaram a apresentar problemas no controle e regulação comportamental em tarefas 

cotidianas (GAZZANIGA, IVRY, MANGUN, 2006). No entanto, de certa maneira, 

esses achados neuropsicológicos fizeram com que alguns dos estudiosos formulassem 

teorias acerca das FE que as concebiam como um sistema ou mecanismo cognitivo 

unitário, de ordem superior, necessário para a atividade de regulação. 



5 
 

  

 Em contrapartida, existem alguns fatores que fornecem evidências contrárias à 

visão unitária das FE, como, por exemplo, o problema de se construir medidas 

cognitivas válidas para sua avaliação. Isto porque muitas das tarefas utilizadas na 

avaliação de FE engajam processos globais e complexos, em vez de se restringirem à 

avaliação das próprias FE. Em outras palavras, as medidas de FE engajam uma 

multiplicidade de processos cognitivos que podem pertencer tanto ao funcionamento 

executivo quanto a habilidades não executivas (MIYAKE et al., 2000). Essa dificuldade 

de separar ou mensurar diferentes processamentos cognitivos engajados por tarefas 

complexas constituem o chamado problema de impureza de medida, caracterizando o 

uso de instrumentos com baixa validade de construto (DENCKLA, 1996; MIYAKE et 

al., 2000). 

Essa problemática pode ser ilustrada pela descrição de uma medida clássica de 

FE, o Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (GRANT, BERG, 1948; HEATON et al., 

1993). Esta tarefa envolve cartões com figuras que variam ao longo de três dimensões: 

cor, forma e número. Os cartões são apresentados um a um, e o participante é solicitado 

a classificar os cartões de acordo com uma regra específica definida pelo 

experimentador. O participante não é informado sobre a regra de classificação, mas 

deve descobri-la por tentativa e erro, a partir do feedback do experimentador após cada 

carta apresentada. Além disso, após dez respostas consecutivas corretas, o 

experimentador altera a regra de classificação sem informar o examinando. Assim, o 

participante deve não só encontrar a regra de classificação correta, mas deve também ser 

capaz de inibir uma regra previamente reforçada e mudar para uma nova. Os pacientes 

com lesão frontal normalmente perseveram nesta tarefa, aplicando a mesma regra 

mesmo após o feedback do experimentador de que a resposta está incorreta. Problemas 

de desempenho neste teste podem ser devidos a deficiências em diferentes áreas, sendo 

notoriamente difícil identificar a origem do baixo desempenho. Por exemplo, uma 

pessoa pode completar poucas categorias no teste em função de baixa capacidade de 

abstrair ou formar novos conceitos, de inibir respostas reforçadas relacionadas à 

categoria anterior, sustentar a atual regra durante o tempo necessário e não perder a 

seqüência, flexibilizar o comportamento, ou de se lembrar da regra atual fornecida pelo 

feedback do avaliador (WYKES, REEDER, 2005). 
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Como é evidente a partir da descrição acima do WCST, esta tarefa envolve uma 

grande variedade de processos cognitivos, tais como: controle inibitório, planejamento, 

atualização, flexibilidade, resolução de problemas e categorização. Assim, as exigências 

cognitivas para essa tarefa e para muitas outras tarefas de FE, tais como as Torres de 

Hanói e de Londres, não são muito bem estabelecidas. Por conseguinte, os diferentes 

grupos clínicos podem ter igualmente um baixo desempenho em uma tarefa complexa 

de FE, como o WSCT, mas por razões diferentes. Assim, a compreensão das FE pode 

ser facilitada se forem utilizadas tarefas mais simples, permitindo a comparação de 

componentes de FE específicos e isolados.  Deste modo, os argumentos citados 

anteriormente afastam a visão unitária de FE em favor de uma visão não unitária. Isto é, 

os argumentos implicam que este domínio não é uma função simples, mas consiste em 

múltiplas e distintas funções e componentes que, juntos, formam a capacidade de 

regular pensamento, emoção e ação. 

Essa hipótese tem sido confirmada por estudos que empregam técnicas 

estatísticas sofisticadas. Um exemplo é a análise de equação estrutural, que permite 

extrair a variância comum de várias medidas, tendo erros de medida praticamente 

eliminados, possibilitando identificar habilidades relativamente puras. Estudos com tal 

análise têm sido conduzidos avaliando FE em populações-alvo diferentes, incluindo 

jovens adultos saudáveis, adultos com lesões cerebrais, crianças com desenvolvimento 

típico, e crianças com transtornos do desenvolvimento (BARKLEY, et al. 2001; 

BURGESS, et al., 1998; LEVIN et al., 1997; MIYAKE et al., 2000). Apesar dessa 

variedade de amostras, os resultados tendem a revelar um padrão comum de múltiplos 

fatores, sugerindo que o domínio FE não é único. 

A baixa fidedignidade teste-reteste constitui outro problema psicométrico que 

muitas das tarefas complexas de FE apresentam (DENCKLA, 1996). Neste caso, a 

instabilidade das pontuações ao longo do tempo talvez possa ser atribuída ao fato de que 

tarefas complexas de FE permitem que os participantes empreguem estratégias 

diferentes em ocasiões diferentes. No entanto, tal problema também pode estar 

relacionado ao fato de que ativação de processos executivos é mais forte quando uma 

tarefa é nova, ou seja, a atribuição de FE para execução de uma mesma tarefa ao longo 

do tempo seria reduzida devido ao efeito de aprendizagem (GAZZANIGA, IVRY, 

MANGUN, 2006). 
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 O caráter não unitário das FE também tem sido observado por evidências 

clínicas, que tem revelado que pacientes neurológicos podem apresentar duplas 

dissociações em relação aos componentes das FE, o que corrobora a necessidade de 

considerá-las como fracionadas (BADDELEY, 1996). Por exemplo, pacientes podem 

falhar em tarefas de planejamento, sem mostrar nenhuma dificuldade na sustentação da 

informação. Entretanto, há pacientes com o quadro oposto. Além disso, deve-se 

considerar o amplo dinamismo de circuitos neurais relacionados às FE, que se estendem 

por muitas áreas do encéfalo, visto que tais circuitos podem apresentar alterações em 

qualquer estágio de conexão que pode comprometer o processamento cognitivo 

(LEZAK, HOWIESON, LORING, 2004). 

Outro dado que corrobora a diversidade de FE refere-se à especialização 

regional no córtex pré-frontal para as diferentes habilidades envolvidas (SHALLICE et 

al., 1994). Por exemplo, alterações no córtex pré-frontal dorsolateral estão relacionadas 

a falhas em planejamento, insight, organização temporal, flexibilidade cognitiva, 

déficits de programação motora (como afasia e apraxia) e diminuição de autocuidados 

(DUFFY, CAMPBELL, 2001). Por outro lado, alterações no córtex pré-frontal 

ventrolateral parecem estar relacionadas a prejuízos em insight social, distrabilidade, 

tomada de decisões e labilidade emocional. Já alterações que afetam o funcionamento 

do córtex cingulado anterior parecem afetar a motivação para ação e comportamentos 

exploratórios de uma pessoa, podendo haver diminuição da espontaneidade, diminuição 

do comportamento verbal espontâneo (incluído mutismo em casos graves), diminuição 

da prosódia e aumento da latência de resposta. A desconexão dos circuitos do cingulado 

com o diencéfalo parece causar uma perda motivacional e apatia nos pacientes 

(GAZZANIGA, IVRY, MANGUN, 2006). Além da participação do córtex pré-frontal 

nas FE, outras estruturas também parecem ter papel importante. Dentre as estruturas não 

relacionadas ao córtex pré-frontal, estudos de imagem e lesões sugerem a participação 

dos gânglios da base, que constituem um grupo de estruturas subcorticais envolvidas na 

regulação de respostas; do cerebelo, que desempenha importante papel no 

processamento temporal de eventos e comportamentos; e do corpo caloso, que parece 

estar envolvido na mediação de diferentes áreas cerebrais e na união das mesmas, 

permitindo que ocorram respostas eficazes (NIGG, 2006). 
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Todas essas evidências parecem confirmar a noção da visão fracionada das FE. 

Porém, ainda não estão bem definidos quais são seus diversos componentes. A maioria 

dos autores os descrevem como envolvendo: seleção de informações relevantes, 

inibição de elementos irrelevantes, integração e manipulação das mesmas, 

planejamento, intenção, efetivação das ações, flexibilidade cognitiva e comportamental 

e monitoramento das atitudes (DUNCAN, et al., 1997; FUSTER, 2008; GAZZANIGA, 

IVRY, MANGUN, 2006; LEZAK, HOWIESON, LORING, 2004; PLISZKA, 2004). 

Conforme justificado mais adiante, a presente pesquisa abordará mais especificamente a 

avaliação de habilidades relacionadas à seleção de informação, deste modo, cabe 

descrevê-las a seguir. 

 

1.1.1 Habilidades relacionadas à seleção de informação 

 

Em meio às diversas representações existentes sobre objetos, pessoas, lugares, 

entre outros, apenas as informações relevantes à tarefa devem ser selecionadas, para que 

assim uma ação orientada a um objetivo possa ocorrer. De acordo com o referencial 

teórico das funções executivas, foco deste estudo, tal processo pode ocorrer de duas 

maneiras: facilitadora, ou seja, acentuar a informação em evidência, e inibitória, que se 

refere a atenuar ou excluir os elementos irrelevantes. As habilidades responsáveis por 

isso são controle inibitório e atenção seletiva, respectivamente. A atenção seletiva é um 

mecanismo cognitivo que possibilita a alguém processar, dentre vários estímulos 

disponíveis, informações, pensamentos ou ações relevantes, enfatizando-os enquanto o 

controle inibitório também envolve seleção, porém refere-se especificamente à 

diminuição do processamento da informação irrelevante (GAZZANIGA, IVRY, 

MANGUN, 2006; PLISZKA, 2004). 

Por exemplo, em uma tarefa em que o indivíduo é questionado sobre a cor de um 

objeto, antes de selecionar a informação relevante, mecanismos ativam as 

representações mentais relativas ao assunto, e que estão armazenadas na memória de 

longo prazo. Desta maneira, representações como local, cor e forma do objeto são 

reativadas e momentaneamente mantidas na consciência para responder à tarefa. Porém, 

apenas as informações sobre cor deverão ser selecionadas, e as demais inibidas para a 
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resposta adequada. Conclui-se, então, que atenção seletiva e controle inibitório, 

conjuntamente, desempenham papel na seleção de informação relevante 

(GAZZANIGA, IVRY, MANGUN, 2006). 

A atenção seletiva é caracterizada principalmente pela orientação e concentração 

direcionada para um determinado estímulo (STERNBERG, 2000). Seu funcionamento 

assemelha-se a um mecanismo de filtro dinâmico, o qual pode selecionar o conteúdo do 

processamento de modo a acentuar a informação em evidência, determinando a 

informação relevante (SHIMAMURA, 2000). Deste modo, é permitida a resposta a um 

estímulo alvo, enquanto os estímulos irrelevantes, distratores, são ignorados (ROSIN, 

2001). 

Segundo Barkley (1997), controle inibitório pode ser conceitualizado em três 

processos inter-relacionados: o primeiro refere-se à capacidade de impedir uma resposta 

preponderante inicial para um evento; o segundo diz respeito à inibição de uma resposta 

contínua ou modelada, possibilitando um atraso na decisão de responder ou continuar a 

responder, resultando em um prolongamento breve de tempo; e o último processo 

refere-se à proteção a respostas autodirecionadas de possíveis eventos perturbadores 

competitivos. Esse último processo também é conhecido como controle de interferência. 

A resposta preponderante é uma ação que está automatizada, que tem sido 

executada com alta freqüência ou pela qual um reforço, positivo ou negativo, está 

disponível ou previamente associada a ela (BARKLEY, 1997). Porém tal resposta nem 

sempre é a mais adequada à tarefa, pois as associações subjetivas foram estabelecidas 

em outras circunstâncias que podem não corresponder ao evento vivenciado. O segundo 

processo de inibição ocorre por meio da interrupção de respostas contínuas, o que 

possibilita um prolongamento de tempo que permite ao indivíduo decidir se deve 

interromper a resposta corrente ou se deve mantê-la. Essa habilidade não é responsável 

pela decisão, apenas provê o tempo necessário para que ela ocorra. A postergação da 

resposta, no entanto, é um período crítico que requer proteção de uma variedade de 

fontes de interferências que podem deturpar, distorcer, ou interromper o desempenho. 

Assim, deve haver uma proteção contra elementos inadequados. Tal proteção refere-se à 

capacidade de controle de interferência. As interferências podem ser de origem externa 

ou interna, sendo a primeira oriunda de estímulos distratores do meio e, a segunda, de 
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representações mentais, tais como traços de informações ainda mantidos na consciência 

(BARKLEY, 1997).  

Além da classificação do controle inibitório nos três processos inter-relacionados 

de Barkley (1997), alguns autores (BROCKI et al., 2010; DIAMOND, 2007, GAROL et 

al., 2008) sugerem a distinção entre inibição simples e complexa. A inibição complexa 

envolveria uma demanda de memória de trabalho, diferentemente da inibição simples, 

que seria requerida, por exemplo, em tarefas do tipo Go/no-go, em que a criança apenas 

deve deixar de selecionar um estímulo pouco freqüente em meio a grande maioria de 

estímulos que devem ser selecionados frequentemente. Essa distinção tem sido 

verificada por meio de estudos de análise fatorial com crianças, nos quais os dados de 

tarefas de inibição simples versus complexa agruparam-se consistentemente em fatores 

diferentes (BROCKI, BOHLIN 2004; CARLSON, 2005; MURRAY, KOCHANSKA, 

2002). 

Chao e Knight (1995) realizaram um experimento para avaliar controle inibitório 

em pacientes portadores de disfunção executiva. A tarefa utilizada era de pareamento de 

estímulos com intervalo. O tempo do intervalo entre os estímulos iniciais e o estímulo-

teste variava entre 4 a 12 segundos. Quando nenhum distrator era apresentado durante 

esse tempo de intervalo, os desempenhos foram muito semelhantes ao grupo controle, 

contudo, quando estímulos distratores eram apresentados, os resultados foram 

prejudicados. Segundo Barkley (1997), isso ocorre porque pacientes com disfunção 

executiva podem manter ativados alguns elementos de situações anteriores na 

consciência, resultando na incapacidade de tomada de decisão ou perseveração de 

respostas inadequadas. O que ocorre é que eles não mantém o primeiro estímulo, e o 

trocam pelo distrator. 

Em suma, a inibição de comportamentos pode ser definida como a habilidade 

que permite a um indivíduo inibir qualquer elemento irrelevante para a tarefa, por meio 

de um prolongamento no tempo de resposta que possibilite ao indivíduo iniciar, manter, 

deter e trocar seus processos mentais, a fim de alcançar as prioridades estabelecidas, 

organizar-se e por em prática uma estratégia. As habilidades de atenção seletiva e 

controle inibitório, assim como outros processos relacionados às FE desenvolvem-se ao 

longo da infância e, em alguns casos, até o final da adolescência. Tal desenvolvimento 
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encontra-se descrito mais detalhadamente no item seguinte. 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS NA INFÂNCIA  

 

Durante o desenvolvimento, crianças tornam-se gradualmente mais hábeis para 

controlar seus pensamentos e ações (HUIZINGA, DOLAN, MOLEN, 2006). Esta 

mudança tem sido associada ao desenvolvimento das funções executivas (MILLER, 

COHEN, 2001). Isto porque as FE são especificamente importantes em situações novas 

e não automatizadas (STUSS, 1992), que requerem um ajustamento rápido e flexível do 

comportamento a demandas de mudança do meio (ZELAZO et al., 2003). As FE são 

consideradas cruciais na idade escolar e pré-escolar, pois são essenciais para o sucesso 

na aquisição das habilidades acadêmicas, principalmente em tentativas de superar 

dificuldades de aprendizagem (DECKLA, 1996, apud MAHONE et al., 2005). 

Pesquisas com enfoque em avaliação das FE em crianças são relativamente 

atuais. Uma explicação para essa negligência provavelmente estava relacionada à 

incorreta suposição de que o córtex pré-frontal seria essencialmente não-funcional no 

início e meio da infância (LURIA, 1973). A principal razão para essa noção tem sido o 

entendimento de que lesões do córtex pré-frontal na infância são não observáveis ou 

menos óbvias do que em adultos. No entanto, investigações mais atuais com crianças 

têm verificado que essa compreensão estava equivocada. Tais investigações sugerem 

que há existência de FE, ainda que em um nível primário, logo nos primeiros anos de 

vida (BELL, FOX, 1997), e que há mudança desenvolvimental significativa entre 4 e 7 

anos (ZELAZO, MUELLER, 2002). 

Alguns estudos internacionais, desenvolvidos com crianças pré-escolares, têm 

sido projetados para explorar a contribuição relativa de diferentes componentes de FE 

em certas tarefas de solução de problemas (BEVERIDGE, JARROLD, PETTIT, 2002; 

ESPY et al., 2004). Outros têm buscado contribuir com o desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação específicos de FE em pré-escolares (ISQUITH, GIOIA, 

ESPY, 2004). No entanto, ainda há pouco acordo quanto a quais medidas são mais 

apropriadas para avaliação de crianças nesta faixa etária. 
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Crianças pequenas tendem a apresentar um padrão similar aos pacientes com 

danos no córtex pré-frontal; isto é, elas também apresentam perseverança no WCST e 

requerem mais movimentos para solucionarem problemas no Teste da Torre de Londres 

(ANDERSON, ANDERSON, LAJOIE, 1996). Por isso, o lento desenvolvimento das 

FE tem sido atribuído à maturação do córtex pré-frontal. De fato, estudos 

desenvolvimentais utilizando tarefas padronizadas neuropsicológicas têm mostrado que 

as FE apresentam um curso de desenvolvimento que começa no início da infância e 

continua até a adolescência (HUIZINGA, DOLAN, MOLEN, 2006). 

Assim, mesmo que haja dados empíricos a favor de que os primeiros indícios de 

funcionamento executivo ocorrem em idade bastante nova (DIAMOND, 2002), o 

mesmo apenas alcança estágio final de maturação bem mais tardio. Vários estudos 

sugerem que as FE se desenvolvem ao longo de uma ampla faixa de idades (LUCIANA, 

NELSON, 1998). Tais evidências comportamentais de controle executivo são 

corroboradas pelos resultados que indicam maturação estrutural prolongada do córtex 

frontal. Por exemplo, a mielinização do córtex pré-frontal começa após o nascimento e 

continua na idade adulta (HUIZINGA, DOLAN, MOLEN, 2006). Além disso, a 

densidade dendrítica e sináptica nos lóbulos frontais parecem atingir um pico nos 

primeiros anos de vida, com poda seletiva de ligações excessivas durante toda a infância 

e adolescência (HUTTENLOCHER, 1990). O desenvolvimento desses processos 

estruturais subjaz muitas melhorias funcionais importantes (CHUGANI, 1994; 

HUTTENLOCHER, 1990). 

Tal desenvolvimento, porém, não é homogêneo para as diferentes habilidades 

executivas; ao contrário, há vastas evidências na literatura que indicam tendências 

diferenciais no desenvolvimento dos componentes das FE. Estes estudos sugerem que 

níveis adultos de desempenho em diferentes tarefas de FE são alcançados em diferentes 

idades durante a infância e a adolescência (DIAMOND, 2002). 

Para além das habilidades relacionadas à seleção de informação, por exemplo, 

estudos têm demonstrado que a habilidade de memória de trabalho (a qual permite 

armazenar e manipular informações em um curto período de tempo para diferentes 

sistemas do encéfalo) se desenvolve gradualmente durante a infância até a adolescência 

(BEVERIDGE, JAROLD, PET-TIT, 2002). Recentes estudos sobre o desenvolvimento 
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da tarefa de flexibilidade cognitiva (que se caracteriza pela capacidade em alternar 

processamentos cognitivos visando adaptar as escolhas às contingências) demonstram 

que, conforme a idade aumenta, os erros em flexibilidade diminuem, sendo que as 

medidas estacionam a partir dos 12 anos e permanecem estáveis até a vida adulta 

(KRAY, EBER, LINDENBERGER, 2004). Verificando-se a habilidade de controle 

inibitório, observou-se aumento com o passar da infância (KLENBERG, KORKMAN, 

LAHTI-NUUTTILA, 2001), e nível de desempenho adulto no final da infância, 

aproximadamente aos 12 anos de idade, ou início da adolescência (WILLIAMS et al., 

1999). 

Pesquisas realizadas abordando avaliação da atenção seletiva visual e auditiva 

sugerem que o controle atencional, tal como desempenhado por adultos, não é 

totalmente desenvolvido até a faixa etária referente à puberdade. Em tarefas dicotômicas 

de audição, a habilidade de lembrar corretamente e reconhecer informações 

apresentadas a um ouvido, enquanto são apresentados outros estímulos ao outro ouvido, 

continua a se desenvolver além da idade de 12 anos (PEARSON, LANE, 1991). Na 

modalidade visual, a habilidade de selecionar uma característica específica dentro de um 

estímulo, com base no tempo de reação para detectar alvos quando irrelevantes, 

continua a se desenvolver até pelo menos os 10 anos (SHEPP, BARRETT, KOLBET, 

1987). Finalmente, em uma tarefa de Stroop, crianças de 11 anos apresentaram 

desempenho rebaixado em relação aos adultos (HANAUER, BROOKS, 2003). Ao 

buscar identificar o desenvolvimento dessas habilidades, é importante diferenciar os 

subtipos dentro de cada habilidade. Por exemplo, a inibição simples e a complexa 

podem se desenvolver em diferentes idades, o que dificulta precisar a sua faixa de 

desenvolvimento. 

Modelos teóricos tem sido propostos para explicar os padrões desenvolvimentais 

observados. Posner e Rothbart (1998) propuseram que um sistema de atenção central 

embasa as mudanças cruciais em funções executivas durante os anos pré-escolares. No 

entanto, Barkley (1997) e Dempster (1992) sugeririam que a habilidade de controle 

inibitório é a responsável pela maturação de funções executivas mais avançadas. 

Bjorklund e Harnishfeger (1990) propuseram uma dependência hierárquica entre o 

desenvolvimento do controle inibitório, atenção seletiva e da memória de trabalho. 

Assim, quanto maior a eficiência em controle inibitório, maior seriam os resultados em 
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atenção seletiva, o que levaria a uma melhor habilidade de filtragem de informações 

irrelevantes na entrada da memória de trabalho. Diamond e colaboradores (2007) 

também têm enfatizado uma dependência desenvolvimental entre funções executivas 

precocemente e tardiamente desenvolvidas. Conjuntamente, esses modelos 

compartilham a visão de que processos mais fundamentais, como controle inibitório e 

atenção, demonstram uma progressão conforme as idades, sendo seguidas por 

habilidades mais complexas, como memória de trabalho e planejamento (BROCKI et 

al., 2010). 

Apesar dos progressos relacionados à identificação das faixas etárias em que as 

FE se desenvolvem, a maioria dos estudos com crianças tem sido baseada em estudantes 

de ensino fundamental, havendo carência de estudos com crianças de idades mais 

precoces. Além disso, os estudos acerca de desenvolvimento inicial das FE apresentam 

algumas falhas metodológicas e teóricas. Estas incluem a dependência de achados, 

princípios ou paradigmas adultos (isto é, comparando o desempenho infantil com o 

desempenho de adultos normais e de adultos com lesão cerebral); a utilização de 

modelos de tarefas de FE com baixa validade de construto; e a falta de embasamento em 

teorias dentro da abordagem desenvolvimental (HEATON, 1981; LEVIN et al., 1991; 

WELSH et al., 1991). 

Como discutido anteriormente, a questão da baixa validade de construto refere-

se à possibilidade de que as tarefas executivas mais globais mapeiem múltiplos 

processos cognitivos, executivos e não executivos, o que dificulta a compreensão do 

desenvolvimento de habilidades individualmente. Por exemplo, vários estudos 

abordando o desenvolvimento inicial utilizaram tarefas de FE típicas, que são 

complexas e globais, como o WCST e a Torre de Hanói (HEATON, 1981; LEVIN et 

al., 1991; WELSH et al., 1991). 

Além disso, não há acordo sobre tarefas ou conjuntos de tarefas para a avaliação 

de cada domínio executivo. Portanto, é provável que quaisquer alterações observadas no 

desenvolvimento baseado em tarefas específicas representem diferentes aspectos de 

determinados domínios executivos (WELSH, 2002). Essa questão foi enfatizada por 

Zelazo e colaboradores (2003), quando observaram que é problemático comparar o 

desempenho em tarefas com diferentes níveis de dificuldade, como, por exemplo, 
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comparar o desempenho em uma medida mais fácil de planejamento com o desempenho 

em uma medida difícil de flexibilidade cognitiva e, em seguida, concluir que o 

planejamento se desenvolve antes da flexibilidade cognitiva. Welsh (2002) e Wu, 

Anderson e Castiello (2002) também enfatizam a vantagem do uso vários testes em cada 

domínio de execução, possibilitando a análise fatorial e a investigação de tendências de 

desenvolvimento dentro dos domínios definidos. Além disso, por meio do controle de 

idade, na análise fatorial, ainda é possível reduzir o risco das intercorrelações das tarefas 

ser atribuído ao nível de dificuldade (CARLSON, MOSES, 2001). 

Outra questão importante a se considerar na avaliação de FE em crianças, já 

apontada anteriormente, diz respeito ao fato de que as pesquisas de desenvolvimento de 

FE foram baseadas por paradigmas e princípios relativos ao funcionamento do lobo 

frontal em adultos. Isto é, atualmente é mais do que clara a necessidade de criação de 

teorias que obedeçam aos princípios do desenvolvimento e maturação do sistema 

nervoso central (WELSH, PENNINGTON, 1991). Alguns autores defendem ainda que, 

como as FE estão relacionadas à idade, não se pode esperar estabelecer um conjunto 

fixo de tarefas que sejam sensíveis à avaliação de FE em todos os níveis etários. Além 

disso, é importante considerar que a cognição de crianças não é apenas 

quantitativamente diferente, mas também qualitativamente diferente da dos adultos. 

Nos últimos anos temos visto relativo aumento das pesquisas internacionais que 

exploram as FE em crianças pré-escolares. Isso é importante porque, por meio do estudo 

das mudanças desenvolvimentais de tais funções, precursores do controle cognitivo 

podem ser definidos e descritos. Além disso, déficits em FE são verificados durante a 

infância em muitos indivíduos que, mais tarde, poderão desenvolver quadros 

psicopatológicos ou transtornos da infância. Com efeito, alterações precoces em 

processos executivos são consideradas potenciais indicadores do surgimento de 

comportamentos alterados, pertencentes a quadros psicopatológicos, não somente nesse 

período de desenvolvimento, mas também no restante da infância, adolescência e vida 

adulta (ESPY, 2004; SONUGA-BARKE, SEARGENT, 2005). Desta forma, é essencial 

identificar precocemente os fatores neuropsicológicos de risco com o objetivo de 

aprimorar a identificação e intervenção precoce. Dentre os quadros psicopatológicos em 

que há evidências disfunção no controle executivo está o TDAH, abordado a seguir. 
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1.3 O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

 

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é caracterizado por 

padrão persistente de desatenção com ou sem hiperatividade/impulsividade, que é mais 

freqüente e grave do que é tipicamente observado em indivíduos no nível comparável de 

desenvolvimento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). É 

considerado um transtorno do desenvolvimento e tende a persistir durante muitos anos 

ou por toda a vida (MATTOS, 2002; SCHMITZ, POLANCZYK, ROHDE, 2007). O 

TDAH pode ser classificado em três subtipos: predominantemente desatento, 

predominantemente hiperativo-impulsivo, e combinado. Embora a maioria dos 

indivíduos apresente sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade-

impulsividade, existem alguns indivíduos nos quais há predominância de um ou outro 

padrão, definido a partir dos sintomas predominantes nos últimos 6 meses 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). 

O estabelecimento do diagnóstico de TDAH é essencialmente clínico. Conforme 

critérios do DSM-IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002), é 

preciso que sejam contemplados os itens de A a E, durante os últimos 6 meses. O grupo 

A inclui: Seis ou mais dos sintomas de desatenção ou de hiperatividade/impulsividade 

devem persistiram por pelo menos seis meses, em grau mal adaptativo e inconsistente 

com o nível de desenvolvimento. São sintomas de desatenção: freqüentemente deixa de 

prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de 

trabalho ou outras; com freqüência tem dificuldade para manter a atenção em tarefas 

lúdicas; com freqüência não escuta quando lhe dirigem a palavra; com freqüência não 

segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres 

profissionais; com freqüência tem dificuldade para organizar tarefas ou atividades; com 

freqüência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que envolvam esforço 

mental constante; com freqüência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades; é 

facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa e com freqüência apresenta 

esquecimento em atividades diárias. São sintomas de hiperatividade/impulsividade: 

freqüentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; freqüentemente 
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abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que 

permaneça sentado; freqüentemente corre ou escala em demasia, em situações 

impróprias; com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente 

em atividades de lazer; está freqüentemente “a mil” ou muitas vezes age como se 

estivesse “a todo vapor”; freqüentemente fala em demasia; freqüentemente dá respostas 

precipitadas antes das perguntas terem sido completamente formuladas; freqüentemente 

tem dificuldade para aguardar a vez e freqüentemente interrompe ou se intromete em 

assuntos alheios. 

Para o item B, alguns sintomas que causaram comprometimento estavam 

presentes antes dos 7 anos de idade. No item C, algum comprometimento causado pelos 

sintomas está presente em dois ou mais contextos (por exemplo, na escola e em casa). 

Além disso, no item D consta que devem haver claras evidências de um 

comprometimento clinicamente importante no funcionamento social , acadêmico ou 

ocupacional. Finalmente, o item E determina que 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 (transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo 

ou transtorno de personalidade).  

Apesar de o diagnóstico ser normalmente estabelecido após o período de 

alfabetização, pesquisas prospectivas revelam que o início do transtorno pode ocorrer 

entre os três e quatro anos de idade (CONNOR, 2002), podendo observá-los em 

diversas situações como na casa, na escola ou no trabalho. O transtorno está presente 

quando há clara interferência no desenvolvimento social, acadêmico ou funções 

ocupacionais da criança (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). 

O estabelecimento do diagnóstico em crianças nessa faixa etária, com menos de 

4 ou 5 anos, é muito delicado, pois seu comportamento característico é muito mais 

variável do que em faixas etárias superiores, podendo incluir manifestações similares 

aos sintomas do TDAH. Além do mais, comumente é difícil observar sintomas de 

desatenção em tais crianças, já que elas, de modo geral, passam por poucas situações em 

que é exigida atenção prolongada (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2002; CONNOR, 2002). 
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O TDAH é visto como a mais freqüente desordem comportamental da infância. 

A prevalência do TDAH, segundo o DSM-IV-TR (AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION, 2000), é estimada em 3 a 5% entre as crianças em idade escolar. De 

acordo com um estudo de meta-regressão (POLANCZYK et al., 2007), que encontrou 

um índice de 5,29% entre estudos do mundo inteiro, evidencia-se uma discrepância 

entre os valores de prevalência em diferentes pesquisas, o que pode ser explicado, em 

grande medida, pela utilização de diferentes instrumentos diagnósticos.  

Alguns estudos brasileiros têm sido desenvolvidos com o objetivo de estimar a 

prevalência de TDAH em estudantes de escolas públicas e privadas do Brasil. Tais 

estudos, de modo geral, utilizaram questionários e entrevistas baseadas nos critérios 

diagnósticos do DSM-IV (FONTANA et al., 2007; GUARDIOLA, FUCHS, ROTTA, 

2000; POETA, ROSA-NETO, 2004; PONDE, FREIRE, 2007; VASCONCELOS, 

WERNER, MALHEIROS, 2003). 

Fontana e colaboradores (2007) avaliaram 461 participantes de alunos de 1ª à 4ª 

séries do ensino fundamental de quatro escolas públicas de São Gonçalo, RJ. Os autores 

obtiveram prevalência de TDAH de 13% da amostra. No estudo de Guardiola, Fuchs e 

Rotta (2000), em que participaram 484 estudantes de primeiro grau de escolas públicas 

e privadas da região sul do país, a prevalência do distúrbio foi de 18%. Poeta e Rosa 

Neto (2004) encontraram, dentre os 1.898 escolares da rede pública de Florianópolis, 95 

(5%) apresentando os sintomas TDAH associado ao transtorno de conduta. Pondé e 

Freire (2007) avaliaram 774 crianças matriculados nas redes pública e privada de 

Salvador, estimando-se que 6,7% das crianças apresentavam alta probabilidade de 

apresentar o distúrbio. Por fim, Vasconcelos, Werner e Malheiros (2003) obtiveram o 

diagnóstico de TDAH em 69 alunos (17,1%) de 403 estudantes de uma escola pública 

de Niterói-RJ. 

Estudos sobre a prevalência de TDAH em crianças pré-escolares são mais 

escassos. Connor (2002) descreveu alguns estudos de prevalência de TDAH em crianças 

de 2 a 5 anos de idade. Tais estudos, realizados também pelos critérios do DSM-IV, 

revelaram prevalência de 18,2% na Colômbia, 5,2% na Índia, 9,6% na Alemanha e 

5,7% nos EUA. Assim, o TDAH é uma doença de alta prevalência também em crianças 

pré-escolares, assim como em crianças em idade escolar (ARMSTRONG, 
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NETTLETON, 2004). 

Anteriormente, o TDAH era compreendido como um diagnóstico de baixa 

morbidade. No entanto, atualmente é reconhecido como uma condição importante, não 

só pelo forte impacto funcional e social, como também pela alta prevalência de 

comorbidades psiquiátricas (SOUZA, et al., 2007). Os transtornos disruptivos do 

comportamento (transtorno de conduta e transtorno opositor desafiante) são apontados 

como apresentando alta taxa de comorbidade com o TDAH, variando entre 30% e 50% 

(BIEDERMAN, NEWCORN, SPRICH, 1991). 

Com o objetivo de avaliar a freqüência de transtorno de conduta (TC), transtorno 

desafiador opositivo (TDO) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) em 35 crianças 

com TDAH, Possa, Spanemberg e Guardiola (2005) verificaram que o TDAH do tipo 

combinado foi o mais prevalente (51,4%). Quatorze crianças (40,0%) apresentaram TC, 

incluindo duas que apresentaram TC e TOC. Cinco (14,2%) apresentaram apenas TDO 

e uma (2,8%) apresentou apenas TOC. Onze das quatorze crianças (78,5%) com TC 

tinham TDAH do tipo combinado. Onze das quinze crianças (73,3%) sem comorbidades 

eram do tipo desatentas ou hiperativas. 

Souza e colaboradores (2001) avaliaram 34 crianças e adolescentes com 

diagnóstico de TDAH. Observou-se expressiva ocorrência de transtornos comórbidos 

(85,7%), sendo o transtorno opositivo-desafiador (20,6%) e o transtorno de conduta 

(39,2%) os mais comuns. Pelo menos dois outros diagnósticos que não o de TDAH 

puderam ser observados em 57% da amostra. A depressão maior pôde ser diagnosticada 

em quatro casos e quadros ansiosos foram observados em 34,3% da amostra. Os autores 

sugeriram ainda que a presença de comorbidade alterou de modo significativo o 

prognóstico da enfermidade. Rohde e colaboradores (1999) encontraram uma taxa de 

comorbidade de 47,8% com transtornos disruptivos em adolescentes com diagnóstico de 

TDAH, além de uma taxa de 15% a 20% para depressão, em torno de 25% para os 

transtornos de ansiedade e de 10% a 25% para transtornos da aprendizagem. 

Pastura, Mattos e Araújo (2005) realizaram uma revisão sobre a relação entre 

desempenho escolar e TDAH, na qual a maioria dos estudos indica associação positiva. 

Por exemplo, Faraone e colaboradores (1993) avaliaram o desempenho de 140 crianças 

com TDAH, e observaram que mais de 50% necessitou de aulas particulares e cerca de 
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30% foi alocada em turmas especiais ou foi reprovada. Observou-se, ainda, que o 

desempenho dos alunos com TDAH foi significativamente pior em testes de aritmética e 

leitura quando comparados aos alunos não-sintomáticos. Heiligenstein e colaboradores 

(1999) utilizaram notas escolares como medida de aprendizagem em crianças com 

TDAH e controle, demonstrando que os primeiros tinham notas significativamente 

menores que o segundo. 

Em termos de etiologia, atualmente há consenso sobre a origem multifatorial do 

TDAH, que vem sendo associada a fatores genéticos e ambientais (BANASCHEWSKI 

et al., 2005; BARKLEY, 2008; CASTELLANOS, TANNOCK, 2002; ROHDE et al., 

2004). Estudos de genética epidemiológica, os quais investigaram famílias com filhos 

adotivos ou gêmeos, puderam estabelecer a significância da influência genética no 

TDAH. Tais estudos de recorrência familiar demonstraram que o risco para esta doença 

é de 2 a 8 vezes maior nos pais de crianças afetadas do que na população geral 

(FARAONE, BIEDERMAN, 1998). Além disso, irmãos de pacientes com TDAH 

apresentaram uma prevalência maior da doença do que meio-irmãos (THAPAR et al., 

1999). Quanto aos fatores ambientais, a maioria dos estudos sobre possíveis agentes 

apenas evidenciaram uma associação desses fatores com o TDAH, não sendo possível 

estabelecer uma relação clara de causa e efeito entre eles (FARAONE, BIEDERMAN, 

1998), tendo sido apontados alguns fatores pré e perinatais, como o baixo peso ao 

nascer, prematuridade e uso de nicotina pela mãe durante a gravidez, como possíveis 

fatores de risco para os sintomas do transtorno (SCHMITZ, 2005). 

Os dados acerca da neurobiologia do TDAH são derivados dos estudos 

neuropsicológicos, de neuroimagem e de neurotransmissores, os quais tem demonstrado 

resultados heterogêneos. Há fortes evidências sobre diferenças estruturais, funcionais e 

neuroquímicas em crianças com TDAH, em regiões cerebrais relacionadas a funções 

cognitivas importantes (BIEDERMAN, 2005; NIGG, 2006). Em relação às alterações 

neurológicas, estudos de neuroimagem indicam que crianças com TDAH tem cerca de 

5% de redução do volume cerebral total e de 10 a 12% de redução do tamanho de 

regiões cerebrais importantes. As quatro principais regiões implicadas nos sintomas de 

TDAH são: contex pré-frontal, gânglios da base, cerebelo e o corpo caloso. É 

importante notar que essas regiões são fortemente interconectadas (NIGG, 2006). Além 

disso, as alterações neuroquímicas que parecem estar implicadas no TDAH envolvem a 
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dopamina, a noradrenalina e a serotonina (BARKLEY, 2008). 

Além das alterações neurológicas, o TDAH tem sido associado a uma série de 

alterações cognitivas, com destaque para as alterações nas funções executivas, conforme 

discutido na seção seguinte.  

 

1.4 O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E AS FUNÇÕES 

EXECUTIVAS  

 

Estudos recentes têm buscado compreender, além dos sintomas presentes no 

TDAH, possíveis comprometimentos cognitivos associados, o que pode ser útil tanto 

para o diagnóstico do transtorno quanto para a apresentação de reabilitações que 

busquem desenvolver áreas deficitárias (BERWID et al., 2005; BROCKI, BOHLIN, 

2006; MAHONE et al., 2005). A identificação de tais comprometimentos pode ser 

principalmente importante para crianças pré-escolares, faixa essa em que, conforme 

anteriormente exposto, o diagnóstico clínico é ainda mais difícil de ser estabelecido. 

Importantes processos neuropsicológicos tem sido implicados no TDAH, incluindo 

déficits de FE devido a dificuldades com controle inibitório (BARKLEY, 1997a, b; 

WILLCUTT et al., 2005), fatores motivacionais (SONUGA-BARKE, 2003; 2005) e de 

regulação (LIJFFIJT et al., 2005; SERGEANT, 2000, 2005), bem como déficits 

especificamente atencionais (TANDON et al, 2009). No entanto, estudos 

neuropsicológicos tem enfocado principalmente déficits de FE. A razão para esta 

concentração é baseada na observação de que lesões frontais, tanto em humanos quanto 

em animais, por vezes produzem hiperatividade, distratibilidade ou impulsividade, 

separadamente ou de forma combinada, de modo similiar aos sintomas 

comportamentais vistos nas crianças com TDAH (FUSTER, 2008). 

É reconhecido que déficits no funcionamento executivo são um dos 

componentes primários da complexa neuropsicologia do TDAH (WILLCUTT et al., 

2005; CASTELLANOS et al., 2006). Como citado anteriormente, existem evidências 

substanciais em relação a diferenças de estrutura, funcionamento e neuroquímica 

cerebrais no transtorno, em regiões que são consideradas chave para as FE. Diversos 

estudos têm relatado consistentes déficits relevantes em testes de FE (ASSEF, 2005; 
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BARKLEY, GRODZINSKY, DU PAUL, 1992; COZZA, 2005; NIGG, 2001; 

PENNINGTON, OZONOFF, 1996; SCHACHAR et al., 2000) e, entre eles, associações 

entre TDAH e déficits em controle inibitório constituem os achados mais consistentes 

(NIGG, 2001). 

No entanto, é importante ressaltar que a magnitude de efeito do diagnóstico de 

TDAH sobre medidas de FE parecem ser moderadas (NIGG, 2006), sugerindo que 

déficits em FE não devem ser considerados como fatores causais em todos os casos do 

transtorno. Tais efeitos moderados, assim como as discrepâncias em relação aos déficits 

de FE no TDAH, podem não estar necessariamente relacionados ao transtorno em si, 

mas sim relacionados à carência de instrumentos válidos. Tal problema dificulta a 

compreensão do desempenho rebaixado em tarefas típicas de FE, assim como a 

identificação dos processos envolvidos. Além disso, como não há consenso entre os 

pesquisadores acerca de qual tarefa ou conjunto de tarefas devem ser utilizadas para 

avaliação dos componentes de FE, as diferentes tarefas escolhidas em cada estudo 

provavelmente fazem com que os componentes de FE abordados sejam distintos. Deste 

modo, o uso de tarefas simplificadas permite comparações de medidas mais específicas, 

auxiliando na interpretação dos efeitos de magnitude moderada em tarefas de FE e de 

inconsistências nos resultados de estudos sobre desempenho de FE no TDAH (WELSH, 

2002). 

Considerando a relação entre déficits de FE e sintomas de TDAH em crianças, 

uma das teorias neuropsicológicas mais influentes é o modelo de Barkley (BARKLEY, 

1997). De acordo com este modelo, as manifestações comportamentais dos sintomas de 

TDAH são derivadas de um prejuízo de FE, tendo especialmente o controle inibitório 

como déficit nuclear. Este modelo chama atenção para alguns componentes de FE que 

são dependentes do bom funcionamento do controle inibitório para serem efetivos: 

memória de trabalho, auto-regulação de afeto, motivação e volição e internalização de 

discurso. Portanto, segundo o modelo de Barkley, apesar do prejuízo principal ser em 

controle inibitório, várias outras habilidades que dele dependem também podem se 

apresentar como deficitárias. 

Na mesma linha, vários estudos encontraram relações entre FE e sintomas de 

TDAH (MARTINUSSEN et al., 2005; WILLCUTT et al., 2005). Quanto aos três 
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subtipos de TDAH (desatento, hiperativo/impulsivo e combinado), têm sido explorados 

diferentes perfis de FE, porém não tendo ainda nenhum deles estabelecido (GEURTS et 

al., 2005; FARAONE et al., 1998; HUANG-POLLOCK et al., 2007). Alguns dados 

mais consistentes relacionando os dois domínios de sintomas de TDAH 

(hiperatividade/impulsividade e desatenção) e FE tem indicado que essas funções são 

especificamente relacionadas com sintomas de desatenção (CHABILDAS, 

PENNINGTON, WILLCUTT, 2001; MARTEL, NIKOLAS, NIGG, 2007). 

Apesar das evidências favoráveis ao modelo de Barkley, alguns estudos tem 

questionado o predomínio de déficits de controle inibitório e de outros aspectos do 

funcionamento executivo em teorias sobre sintomas de TDAH. Além disso, evidências 

empíricas não têm comprovado que o déficit de controle inibitório seria primário nas 

crianças com sintomas de TDAH (CASTELLANOS et al., 2006; WILLCUTT et al., 

2005A; ZEEUW et al., 2008). Razões importantes para isso são que déficits em FE não 

são específicos do TDAH e podem ser vistas em outros transtornos da infância, tais 

como no autismo (GEURTS et al., 2004). Além disso, nem todas as crianças com 

TDAH apresentam esses prejuízos (NIGG et al., 2005; WILLCUTT et al., 2005) 

convergindo para evidências de outros prejuízos neuropsicológicos em crianças com 

TDAH, como uma auto-regulação pobre e aversão à demora para receber recompensas 

(delay aversion). 

 Por outro lado, evidências de estudos desenvolvimentais tem corroborado o 

modelo de Barkley (1997). Assim, pesquisas com diferentes grupos etários forneceram 

resultados que, juntos, produziram um padrão de desenvolvimento coerente com o 

modelo de FE de Barkley. Mais especificamente, no período pré-escolar, há achados 

consistentes sobre a relação entre déficits de controle inibitório e sintomas de TDAH 

(BERLIN E BOHLIN, 2002; BERLIN et al. 2003; BROCKI et al., 2010; HUGHES et 

al. 1998; SONUGA-BARKE et al. 2002, 2003). Além disso, relações entre déficits de 

memória de trabalho e sintomas de TDAH em pré-escolares tem sido inconsistentes, 

com alguns estudos demonstrando correlações significativas (MARIANI, BARKLEY 

1997; SONUGA-BARKE et al. 2003; THORELL, WAHLSTEDT 2006), ao passo que 

outros estudos reportaram não haver tais correlações (BROCKI et al. 2007; SONUGA-

BARKE et al. 2002). Para crianças do ensino fundamental, déficits de memória de 

trabalho tem discriminado melhor, de forma geral, entre crianças com TDAH e 
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controles (BROCKI et al. 2008; MARTINUSSEN et al. 2005; WILLCUTT et al. 2005).  

Não obstante, estes estudos transversais indicam que o controle inibitório serve 

como um precursor desenvolvimental para déficits mais complexos de FE em crianças 

com TDAH. De modo a obter mais evidência para essa hipótese, seriam necessários 

estudos longitudinais abordando a contribuição independente de FE simples em relação 

ao desenvolvimento de FE mais complexas. Além disso, um possível papel mediador de 

FE mais complexas na relação entre FE simples e TDAH não tem sido suficientemente 

estudado. Conjuntamente, tais dados poderiam auxiliar na caracterização da organização 

desenvolvimental entre processos de FE e na compreensão de correlatos 

neuropsicológicos dos sintomas de TDAH ao longo do desenvolvimento (BROCKI, 

2010). 

 Como pode ser observado a partir da discussão apresentada, a especificidade das 

associações entre os componentes das FE e os dois domínios de sintomas do TDAH 

(desatenção e hiperatividade/impulsividade) precisa ser mais bem investigada, 

especialmente em idade pré-escolar. Alguns estudos têm sugerido que, nessa idade, há 

forte correlação entre déficits de controle inibitório e sintomas de TDAH. Porém, no 

Brasil, ainda há carência de estudos na área, tanto sobre o desenvolvimento normal das 

FE em crianças pré-escolares, quanto sobre a relação entre desempenho executivo e 

desatenção e hiperatividade. O presente estudo insere-se nesse contexto, buscando 

avaliar atenção, controle inibitório, sintomas de desatenção e hiperatividade em crianças 

pré-escolares brasileiras, como exposto nos Objetivos a seguir.  
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2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral deste estudo é avaliar atenção, controle inibitório e sintomas de 

desatenção e hiperatividade em crianças pré-escolares, permitindo tanto o mapeamento 

do desenvolvimento normal de tais funções em crianças pré-escolares, quanto a análise 

da relação entre desempenho executivo e sintomas de desatenção e hiperatividade. Os 

objetivos específicos são: 

- verificar a relação entre as funções executivas e o desenvolvimento de 

crianças pré-escolares, por meio da análise do efeito da série escolar, verificando 

se as habilidades de atenção e controle inibitório aumentam com a progressão 

das séries escolares; 

- verificar a relação entre sintomas de desatenção e hiperatividade e funções 

executivas, especificamente atenção e controle inibitório; ou seja, se os 

desempenhos executivos, avaliados por meio de testes padronizados, diferem 

entre os grupos de crianças com e sem sintomas de desatenção e hiperatividade, 

avaliados por escalas respondidas por pais e professores; 
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3 MÉTODO  

 

3.1 PARTICIPANTES  

Participaram crianças pré-escolares e seus respectivos pais e professores. Foram 

selecionadas crianças de ambos os sexos, estudantes de duas escolas municipais da 

cidade de Vinhedo, São Paulo, com nível sócio econômico médio e médio-baixo. 

Os pais de 146 crianças autorizaram sua participação na pesquisa, tendo sido 7 

crianças excluídas da amostra por terem sido transferidas de escola antes do início das 

avaliações ou por terem faltado à aula nos dias de aplicação dos testes. Deste modo, 

compuseram a amostra 139 crianças, sendo que 106 (76,3%) eram estudantes da escola 

A e 33 (23,7%) estudantes da escola B; 90 crianças (64,7%) estudavam no período da 

manhã e 49 (35,3%) no período da tarde; 74 (53,2%) eram do sexo feminino e 65 

(46,8%) do sexo masculino; 37 (26,6%) estavam na 1ª fase, 42 (30,2%) estavam na 2ª 

fase, e 60 (43,2%) no 1º ano. As análises descritivas de idade da amostra conforme série 

e no total estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2, a seguir, medidas em meses e em anos, 

respectivamente. Não havia na amostra crianças com evidências de deficiências 

sensoriais, intelectuais ou motoras graves conhecidas e não-corrigidas, conforme 

registros escolares. 

 

Tabela 1. Características descritivas de idade (em meses) da amostra conforme série e 
no geral. 

 Mínimo Máximo Média Desvio padrão 
1ª Fase 45,37 61,77 53,30 3,95 
2ª Fase 57,47 73,73 66,27 4,31 
1º Ano 71,50 86,83 80,18 4,05 
Total 45,37 86,83 68,82 11,80 

 

Tabela 2. Características descritivas de idade (em anos) da amostra conforme série e no 
geral. 

 Mínimo Máximo Média Desvio padrão 
1ª Fase 3,73 5,08 4,38 0,32 
2ª Fase 4,72 6,06 5,44 0,35 
1º Ano 5,88 7,14 6,59 0,33 
Total 3,73 7,14 5,65 0,97 
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3.2 MATERIAL  

 Os participantes foram avaliados nos instrumentos descritos a seguir. Alguns 

desses instrumentos constituem versões adaptadas dos testes originais, classicamente 

usados para avaliar funções executivas, para poderem ser aplicados a crianças pré-

escolares, não exigindo, portanto, habilidades relacionadas à alfabetização, conforme 

descrito a seguir. 

  

3.2.1 Teste de Trilhas para Pré-escolares 

O Teste de Trilhas – partes A e B (PARTINGTON, LEITER, 1949, adaptação de 

MONTIEL, SEABRA, 2009b) avalia a atenção alternada e a flexibilidade cognitiva. Em 

sua versão original, a parte A é composta por duas folhas, uma para letras e uma para 

números. Em ambas as folhas são apresentadas 12 letras (de ‘A’ a ‘M’) ou 12 números 

(de ‘1’ a ‘12’), dispostos aleatoriamente, sendo a tarefa do participante ligá-los em 

conformidade com as ordens alfabética ou numérica, respectivamente. A parte B consta 

da apresentação de letras e números randomicamente dispostos em uma folha. Há 24 

itens, sendo 12 letras (A a M) e 12 números (1 a 12), e a tarefa do indivíduo é ligar os 

itens seguindo, alternadamente, as seqüências alfabética e numérica. Em ambas as partes 

do instrumento são computados três tipos de escores. O primeiro corresponde à seqüência, 

i.e., número de itens ligados corretamente em seqüência; o segundo escore corresponde às 

conexões, i.e., número de ligações corretas entre dois itens; e o terceiro escore, total, 

corresponde à soma dos outros dois, seqüência e conexão. 

Para o presente estudo, o instrumento foi adaptado, baseando-se nas versões de 

Espy (1997), Espy, Kaufmanm, Glisky e McDiarmid (2001), Espy e Cwik (2004), bem 

como na descrição de Baron (2004). Nesta versão, na condição A, é dado à criança uma 

folha instrutiva com figuras de cinco cachorrinhos que devem ser ligados por ordem de 

tamanho, iniciando com o “bebê” até o “papai”. Na condição B, figuras de ossos de 

tamanhos respectivos aos dos cachorros são introduzidas, e a criança deve combinar os 

cachorrinhos com seus ossos apropriados, na ordem de tamanho, ligando-os 

alternadamente. O desempenho é medido como no Teste de Trilhas original, acrescido 

do tempo de execução. 
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Figura 1. Prancha correspondente a parte A do Teste de Trilhas para Pré-escolares. 

 

Figura 2. Prancha correspondente a parte B do Teste de Trilhas para Pré-escolares. 

 

3.2.2 Teste de Atenção por Cancelamento 

O Teste de Atenção por Cancelamento (MONTIEL, SEABRA, 2009a) consiste 

em três matrizes impressas com diferentes tipos de estímulos. A tarefa é assinalar todos os 

estímulos iguais ao estímulo-alvo previamente determinado. A primeira parte avalia a 

atenção seletiva e consiste em uma prova de cancelamento de figuras numa matriz 

impressa com seis tipos de estímulos (círculo, quadrado, triângulo, cruz, estrela, traço), 

num total de 300 figuras, aleatoriamente dispostas, sendo que a figura alvo é indicada na 
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parte superior da folha. A segunda parte avalia a atenção seletiva numa prova com maior 

grau de dificuldade, sendo que a tarefa é semelhante à da primeira parte, porém o estímulo 

alvo é composto por figuras duplas. Na terceira divisão, também avalia atenção seletiva, 

no entanto, com demanda de alternância, sendo necessário mudar o foco de atenção a 

cada linha. Nessa terceira parte, o estímulo-alvo muda a cada linha, sendo que a figura 

inicial de cada linha deve ser considerada o alvo. O número de vezes que o estímulo-alvo 

aparece dentre as alternativas muda a cada linha, variando de duas a seis vezes. O tempo 

de execução máximo é cronometrado em um minuto para cada parte. Em cada uma das 

três partes do Teste de Atenção por Cancelamento são computados dois diferentes 

escores, a saber, o número total de acertos, i.e., número de estímulos alvo adequadamente 

cancelados; e o número de erros, i.e., o número de estímulos não alvo incorretamente 

cancelados. Estudos de evidências de validade em amostras infantis foram conduzidas por 

Dias e colaboradores (2008) e Dias (2009). 

 

Figura 3. Exemplo da primeira parte do Teste do Cancelamento. 

 

 

Figura 4. Exemplo da segunda parte do Teste de Cancelamento. 
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Figura 5. Exemplo da terceira parte do Teste de Cancelamento. 

 

3.2.3 Teste de Stroop para Pré-escolares  

A versão original do Teste de Stroop Compuadorizado (STROOP, 1935, 

adaptação de CAPOVILLA et al., 2007) objetiva avaliar a atenção seletiva e controle 

inibitório. Tal versão do instrumento contém três partes com 24 estímulos. A primeira 

parte do teste tem por finalidade verificar se o indivíduo tem leitura correta dos itens, 

que correspondem a nomes de cores escritos em cor preta.. A segunda parte do 

instrumento apresenta 24 círculos coloridos. Cada círculo fica exposto por 40 milésimos 

de segundo, sendo que o participante deve dizer a cor dos círculos tão rapidamente 

quanto possível. Na terceira parte, o participante também deve dizer a cor de estímulos, 

porém tais estímulos são palavras escritas correspondentes a nomes de cores em 

situação divergente (i.e., em que o nome de cor escrito não corresponde à cor da letra). 

Os desempenhos no Teste de Stroop correspondem ao efeito de interferência cor-

palavra para escore e tempo de reação, ou seja, o número de acertos na parte três 

subtraído do número de acertos na parte dois, e o tempo de reação médio da parte três 

subtraído do tempo de reação médio da parte dois. 

Para o presente estudo, o instrumento foi adaptado, baseando-se nas versões de 

Berwid e colaboradores (2005), Brocki e Bohlin (2006) e de Gerstadt, Hong e Diamond 

(1994). Nesta versão, as palavras são substituídas por pares de figuras correspondentes a 

“dia” e “noite”, “menino” e “menina”, e “grande” e “pequeno”. Na primeira parte do 

teste, a criança deve nomear as figuras e na segunda, deve dizer o substantivo oposto 

(Exemplo: dizer “menino” para a figura “menina”). Cada parte do teste possui 16 itens, 

totalizando 32 figuras, que são apresentadas em um tempo de 1200 milésimos de segundo 

para a primeira parte e 800ms para a segunda parte. Previamente a cada parte do teste há 

itens de treino para certificar de que a criança compreendeu a tarefa e que reconhece as 
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figuras. 

Para aferição dos resultados, são registrados acertos, erros (por exemplo, nomear a 

figura em vez de dizer o substantivo oposto), ausência (por exemplo, não emitir resposta 

diante de um estímulo) e tempo de reação para ambas as partes. Assim como no Teste de 

Stroop original, é calculado o efeito de interferência entre a situação de nomeação oposta 

(parte incongruente) e a situação de nomeação correta (parte congruente) para escore e 

tempo de reação, ou seja, média de acertos na parte dois (incongruente) subtraído da 

média de acertos na parte um (congruente), e o tempo de reação médio da parte dois 

(incongruente) subtraído do tempo de reação médio da parte um (congruente). 

A Figura 6 ilustra as figura “noite” apresentada no Teste de Stroop para pré-

escolares. 

 

Figura 6. Tela com a figura “noite” apresentada no Teste de Stroop para pré-escolares. 

 

3.2.4 Teste de Geração Semântica (versão reduzida)  

O Teste de Geração Semântica (CAPOVILLA, CAPOVILLA, MACEDO, 

2005), de aplicação computadorizada, objetiva avaliar o controle inibitório e foi 

desenvolvido baseado na tarefa de Thompson-Schill, D´Exposito, Aguirre e Farah 

(1997) e Thompson-Schill e colaboradores (1998). A versão a ser utilizada no presente 

estudo (CAPOVILLA, CAPOVILLA, MACEDO, 2005) apresenta 120 figuras 
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ilustrando substantivos e o sujeito deve dizer um ação (i.e., um verbo) semanticamente 

relacionada a cada substantivo. Para a seleção dos substantivos, inicialmente foram 

selecionadas as figuras em que houve concordância na nomeação entre juízes, 

resultando em 153 figuras de um banco de quase 300 figuras. Em seguida, para a 

inclusão dos substantivos nas categorias de alta e baixa seleção, foram calculadas as 

“forças de resposta” de cada um deles, ou seja, foi calculada a razão da freqüência de 

resposta do verbo mais evocado sobre a freqüência do segundo verbo mais evocado. 

Foram então selecionadas 60 figuras para cada categoria, tendo os substantivos de “alta 

seleção” uma razão entre 1,0 e 1,9, e os substantivos de “baixa seleção” uma razão entre 

5,0 e 44,0. 

Cada figura é apresentada, uma a uma, e são registrados a vocalização do sujeito 

dada a cada figura, bem como o tempo de reação. São analisados diferentes 

desempenhos, como escore médio nos itens de baixa seleção, escore médio nos itens de 

alta seleção, escore de interferência (escore em alta seleção menos escore em baixa 

seleção), tempo de reação médio nos itens de baixa seleção, tempo de reação médio nos 

itens de alta seleção e tempo de reação de interferência (tempo em alta menos tempo em 

baixa seleção). Evidências de precisão e validade do instrumento foram obtidas por 

Assef (2005), Berberian (2007), Menezes (2008) e Dias (2009). 

Para o presente estudo foi conduzida redução do número de itens do instrumento, 

considerando que as crianças pré-escolares poderiam apresentar fadiga, o que 

prejudicaria os resultados do instrumento. Para isso, foi conduzida análise e escolha dos 

itens mais discriminativos, em relação ao tempo de reação, em uma amostra de 783 

estudantes de primeira a oitava série do ensino fundamental avaliados no Teste de 

Geração Semântica. A versão final do instrumento ficou composta por 20 itens de alta 

seleção e 20 itens de baixa seleção, totalizando 40 itens em todo o instrumento. 
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Figura 7. Tela com a figura “pente” apresentada no Teste de Geração Semântica. 

 

3.2.5 Simon Task 

O desenvolvimento da versão brasileira do Simon Task baseou-se no estudo de 

Davidson e colaboradores (2006). Este instrumento objetiva avaliar habilidades de 

atenção seletiva, controle inibitório e memória de trabalho visual. O instrumento é 

computadorizado e possui três partes. A primeira parte do teste é constituída por 20 

itens, sendo que em cada um deles é apresentada uma figura de um sapo ou de uma 

borboleta, aleatoriamente, de ambos os lados da tela. Na parte inferior da tela, sempre 

há a figura de borboleta à esquerda e a figura de sapo à direita. A tarefa da criança é 

selecionar a mesma figura do estímulo, ou seja, selecionar a figura de borboleta à 

esquerda, sempre que a borboleta aparecer como estímulo, independentemente do lado 

em que aparecer, e selecionar a figura de sapo à direita, sempre que ao sapo aparecer 

como estímulo, independentemente do lado em que aparecer. Deste modo, há itens 

congruentes e incongruentes, sendo que ambos demandam pouca memória (visto que as 

alternativas de resposta estão visíveis) mas os incongruentes sobrecarregam a atenção 

seletiva e o controle inibitório. A Figura 8 ilustra uma tela da primeira parte do Simon 

Task, com a figura de sapo. 
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Figura 8. Tela da segunda parte do Simon Task, ilustrando uma situação congruente. 

 

A segunda parte do teste é constituída por 20 itens, sendo que em cada um deles é 

apresentada uma seta, a qual pode apontar para esquerda ou para a direita e pode estar à 

esquerda e à direita da tela. A tarefa da criança é apertar o botão para o qual a seta 

indica. Assim, há situações congruentes (por exemplo, seta à direita e do lado direito da 

tela) e situações incongruentes (por exemplo, seta à direita e do lado esquerdo da tela). 

A Figura 9 ilustra uma tela da primeira parte do Simon Task, ilustrando uma situação 

incongruente. 

 

Figura 9. Tela da primeira parte do Simon Task, ilustrando uma situação incongruente. 
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Finalmente, a terceira parte do teste é composta por três condições. Na primeira 

condição, são apresentados círculos listrados em ambos os lados da tela, e a tarefa é 

apertar o botão correspondente ao mesmo lado em que o círculo aparecer. Na segunda 

condição, são apresentados círculos cinza em ambos os lados da tela, e a tarefa é apertar 

o botão do lado oposto. E na terceira condição dessa parte do instrumento, são 

apresentados tanto círculos listrados quanto cinzas, e a criança deve apertar o botão do 

mesmo lado para os círculos listrados e o botão do lado oposto para os círculos cinza. 

Nessa parte do teste, não há figuras apresentadas como alternativas de respostas (ao 

contrário do que ocorre na parte 1). Logo, haverá demanda maior sobre memória de 

trabalho. Assim, há situações congruentes (círculos listrados) e situações incongruentes 

(círculos cinzas) em apresentações contínuas ou alternadas. A Figura 10 ilustra uma tela 

da terceira parte do Simon Task, com círculo listrado. 

 

Figura 10. Tela da terceira parte do Simon Task, com círculo listrado. 

 

Para todos os itens das três partes do teste o tempo de apresentação é de 2500 

milésimos de segundo. Serão analisados escore (i.e., média de acertos) e tempo de 

reação dos itens respondidos corretamente para cada condição em cada parte do teste, 

bem como medidas de interferência para cada parte, sendo escore médio de itens 

incongruentes menos itens congruentes, e tempo de reação médio de itens incongruentes 

menos itens congruentes. 
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3.2.6 Go/No-Go Task 

O Go/no-go Task, que foi adaptado para aplicação às crianças em idade pré-

escolar (STRAUSS, SHERMAN, SPREEN, 2006), tem como objetivo avaliar atenção 

seletiva e controle inibitório. O teste é computadorizado e é composto por telas 

monocromáticas em que aparecem quadrados acima ou abaixo da tela. A tarefa da 

criança é responder, apertando um botão, apenas quando o estímulo (quadrado) é 

apresentado na parte superior da tela. O instrumento é composto por duas partes com 20 

itens cada. Na primeira, os estímulos-alvo correspondem a 25% dos itens, apresentados 

em uma velocidade de 1200 milésimos de segundo. Na segunda parte, os estímulos-alvo 

correspondem a 75% dos itens, os quais são apresentados em uma velocidade de 800 

milésimos de segundo. Os escores obtidos correspondem número de erros por omissão 

(i.e., alvos não selecionados), número de erros por ação (i.e., seleção de quadrados não-

alvo abaixo da tela) e tempo de reação dos itens alvo selecionados corretamente. A 

Figura 11 apresenta duas telas do Go/no-Go Task. Na primeira tela, à esquerda, aparece 

o estímulo alvo (ou seja, quadrado na parte superior da tela), sendo a tarefa do 

participante pressionar um botão. Na segunda tela, à direita, aparece o estímulo não-

alvo (ou seja, quadrado na parte inferior da tela), devendo o participante não emitir 

qualquer resposta. 

 

    

Figura 11. Duas telas do Go/no-Go Task, com o estímulo-alvo (à esquerda) e 

com o não-alvo (à direita). 
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3.2.7 Escala de Maturidade Mental Colúmbia 

A Escala de Maturidade Mental Colúmbia ou EMMC (BURGEMEISTER, 

BLUM, LORGE, 1971) é um teste padronizado que avalia a aptidão geral de raciocínio 

de crianças entre 3a6m e 9a11m de idade (ALVES, DUARTE, 2001). A criança deve 

observar pranchas com de 3 a 5 desenhos cada e escolher qual desenho é diferente ou 

não se relaciona aos outros. A instrução especifica que a criança deve escolher a figura 

que não combina com as outras. Para tanto, a criança deve descobrir qual a regra 

subjacente à organização das figuras, lhe permitindo excluir apenas uma.  

Nesse estudo, a EMMC foi usada somente para garantir critérios de exclusão na 

amostra quanto à comprometimento cognitivo grave. No entanto, não houve casos 

identificados de desempenho abaixo do esperado em inteligência. 

 

3.2.8 Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - versão para 

professores (ETDAH) 

Para avaliar o nível de sintomas de atenção e hiperatividade, foi usada a Escala 

de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - versão para professores 

(BENCZIK, 2000). A escala é composta por 49 itens com informações sobre 

desatenção, hiperatividade, impulsividade, problemas de aprendizagem e conduta social. 

Deve ser respondida pelo professor da criança, desde que o professor a conheça há pelo 

menos seis semanas. Cada item apresenta uma afirmação sobre o comportamento da 

criança (ex., o primeiro item corresponde à afirmação “É organizado em suas lições de 

casa”) e o professor deve escolher qual alternativa melhor se adequa ao comportamento 

da criança em relação às demais crianças da classe, desde DT (discordo totalmente), até 

CT (concordo totalmente). 

A soma dos escores brutos é convertida em percentis, sendo derivados quatro 

percentis por criança, correspondentes às áreas “déficit de atenção”, “hiperatividade/ 

impusividade”, “problemas de aprendizagem” e “comportamento anti-social”. Segundo 

a autora da escala, percentis acima de 75 correspondem a escores “acima da 

expectativa”, ou seja, a criança em questão “apresenta mais problemas que a maioria 

das crianças” (Benczik, 2000, p.56). A escala apresenta dados de precisão e validade 

com organização dos itens em três fatores: déficit de atenção/problemas de 
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aprendizagem, hiperatividade/ impulsividade, e comportamento anti-social (BENCZIK, 

2000). 

Apesar de a escala ter normas para crianças entre 6 e 17 anos, foi utilizada de 

forma exploratória no presente estudo. Portanto, foram considerados os resultados 

brutos em vez de percentis. Além disso, somente foram ponderados os subtestes de 

desatenção e de hiperatividade/impulsividade, conforme objetivos pospostos para a 

presente pesquisa. 

 

3.2.9 SNAP-IV 

O SNAP-IV é um questionário de domínio público, formulada a partir dos 

critérios do DSM-IV, objetivando avaliar sintomas do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade. É composto pela descrição dos 18 sintomas, sendo que para 

cada um deles é pontuado em uma escala de quatro níveis de gravidade, e pode ser 

respondido por pais e professores. A versão brasileira foi adaptada e validada por 

Mattos e colaboradores (2006). No presente estudo, tanto pais quanto professores 

responderam ao instrumento. 

 

3.3 PROCEDIMENTO  

O projeto de pesquisa foi enviado ao comitê de ética da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie obtendo aprovação necessária (CEP/UPM nº 1126/04/2009 e 

CAAE nº 0021.0.272.000-09). Após contato e autorização da Secretaria de Educação do 

município de Vinhedo-SP, foi feito contato com as duas escolas participantes, enviando 

os Termos de Consentimento aos responsáveis pelas crianças para a participação na 

pesquisa e aos seus professores. Juntamente com os termos de consentimento foram 

enviados os dois instrumentos a serem respondidos pelos pais e professores (ETDAH e 

SNAP-IV). 

Os instrumentos foram aplicados na própria escola, individualmente, durante o 

período regular ao longo de seis sessões com duração aproximada de 10 a 20 minutos 

cada. Na primeira sessão foi aplicada a Escala de Maturidade Mental Colúmbia. Na 

segunda sessão, o Teste de Atenção por Cancelamento e Teste de Trilhas, sendo 
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contrabalanceada a ordem de aplicação entre os participantes. Na terceira, foi aplicado o 

Teste de Stroop Computadorizado. Na quarta, o Teste de Geração Semântica. Na quinta 

sessão foi aplicado o Go/no-Go Task. Finalmente, na sexta sessão foi aplicado o Simon 

Task.  

Para que não se estendesse o período de coleta, os instrumentos foram aplicados 

por três avaliadores, sendo cada instrumento sempre aplicado pelo mesmo avaliador, de 

modo a manter a padronização de aplicação. Todas as avaliações ocorreram ao longo de 

três meses e meio, tendo o tempo entre as sessões de avaliação, de uma mesma criança, 

variado entre um dia e dois meses. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Relação entre as funções executivas e o desenvolvimento 

Primeiramente, foram conduzidas análises para garantir as características 

necessárias da amostra quanto à condução de testes paramétricos. Para tanto, foram 

utilizados os testes de análise de assimetria (skweness) e curtose (kurtosis) para verificar 

adequação à curva normal, e teste de Levene para homogeneidade dos resíduos. Em 

seguida, considerando que grande parte das medidas não se adequou à uma ou outra 

característica e que, para a análise desenvolvimental das funções executivas, é mais 

interessante aproximar a amostra das características de normalidade e de 

homogeneidade, optou-se por retirar os outliers. Após isto, foram novamente 

conduzidos a análise de assimetria (skweness) e curtose (kurtosis) para verificar 

adequação à curva normal, e teste de Levene para homogeneidade dos resíduos. Os  

desempenhos que alcançaram distribuição normal e homogeneidade de resíduos 

adequada foram submetidos a testes paramétricos. Aqueles que não alcançaram tais 

distribuições foram submetidos a análise não-paramétrica e serão descritos 

posteriormente. Tais análises encontram-se descritas a seguir, separadamente para cada 

teste. As tabelas com apresentação das análises descritivas dos desempenhos nos testes 

de FE com média, desvio padrão e número de sujeitos para cada série e no total 

encontram-se no Anexo 4. 

 

5.1.1 Teste de Trilhas para Pré-escolares 

Para as medidas no TTP que alcançaram distribuição normal, foi conduzida uma 

Análise de Variância Multivariada do efeito da série escolar sobre os desempenhos. 

Conforme esperado, a média da 1ª fase foi inferior às médias das demais séries, mas a 2ª 

fase e o 1º ano não diferiram significativamente entre si, de acordo com a análise de 

comparação de pares de Tukey. A única exceção para o efeito de série foi o escore de 

sequência de interferência do TTP (sequências da parte B menos sequências da parte A), 

em que todas as três séries apresentaram desempenhos semelhantes. A Tabela 3 sumaria 

tais estatísticas descritivas e inferenciais, com os desempenhos médios dos 
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participantes, os desvios-padrão entre parênteses, os dados da Manova e de comparação 

de pares de Tukey. 

 

Tabela 3. Estatísticas descritivas e inferenciais após MANOVA do efeito de série sobre 
os desempenhos no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP). 
 

 
Média (DP) 

1ª fase   
(N=29) 

Média (DP) 2ª 
fase  

(N=34) 

Média (DP) 
1º ano 
(N=51) 

MANOVA 
Tukey 

Post-hoc 

TTP B 
Conexões 

4,14 (1,55) 6,21 (1,79) 6,41 (1,69) 
F [2,113] = 18,88; 

p<0,001 
1<2,3 

TTP B 
tempo (s) 

73,35 (16,39) 80,22 (15,67) 62,27 (19,82) 
F [2,113] = 

436,951; p<0,001 
1<2,3 

TTP B erros 4,55 (1,55) 2,53 (1,69) 2,33 (1,51) 
F [2,113] = 20,914; 

p<0,001 
1<2,3 

TTP I 
Sequência 

0,34 (1,76) 0,59 (2,57) 0,57 (2,74) 
F[2,113] = ,078; 

p > 0,92 
1=2=3 

TTP I 
Conexões 

1,72 (2,10) 2,71 (1,73) 2,83 (1,67) 
F[2,113] = 3,19; 

p < 0,02 
1<2,3 

TTP I Erros 2,97 (1,97) 2,00 (1,48) 1,92 (1,60) 
F[2,113] = 2,74; 

p < 0,02 
1<2,3 

TTP I 
Tempo 

40,86 (14,00) 50,35 (21,62) 43,18 (17,56) 
F[2,113] = 4,16; 

p < 0,02 
1<2,3 

Notas: TTP B = parte B do TTP; TTP I = Medida de Interferência; DP=Desvio padrão. 
 

Para as medidas que não atenderam aos requisitos paramétricos, anteriormente 

citados, foi conduzido o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Houve efeito de série 

sobre os escores do TTP A-Sequência, TTP A-conexões, TTP A-Erros, TTP-A Tempo e 

TTP B-Sequência. De acordo com Dancey e Reidy (2006), como não foram verificados, 

de modo geral em nossa amostra, dados de distribuição normal, a medida de tendência 

central mais adequada é a mediana, em vez de média. Assim, na análise de Kruskal-

Wallis, os escores são colocados em ordem crescente, sendo conferidos a eles um 

“posto” que corresponde ao ranking ou ordem em que o valor se encontra. A 

comparação entre as séries, então, é feita calculando-se a média aritmética desses 

postos, obtendo-se um posto médio série. A Tabela 4 sumaria tais estatísticas descritivas 

e inferenciais, com os postos médios dos participantes e os dados do Kruskal-Wallis. 
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Tabela 4. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 
série sobre os desempenhos no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP).  
 

 
Posto Médio 

1ª fase 
 (N=29) 

Posto Médio  
2ª fase 

 (N=34) 

Posto médio  
1º ano  

 (N=51) 
Kruskal-Wallis 

TTP A Sequência 33,79 70,29 71,41 
X 2 = 31,88 

(Gl 2) p < 0,001 

TTP A Conexões 34,92 70,26 70,76 
X 2 = 29,38 

(Gl 2) p < 0,001 

TTP A Erros 85,47 53,99 53,89 
X 2 = 24,51 

(Gl 2) p < 0,001 

TTP A Tempo (s) 75,5 68,60 43,02 
X 2 = 21,44 

(Gl 2) p < 0,001 

TTP B Sequência 30,77 72,68 71,48 
X 2 = 34,18 

(Gl 2) p < 0,001 
Notas: TTP A = parte A do TTP; TTP B = parte B do TTP. 
 

Pode-se observar, de forma geral, uma tendência de melhora no desempenho no 

TTP ao longo das séries, especialmente da 1ª para a 2ª fase, tanto em termos de 

diminuição no número de erros e do tempo de execução, quanto aumento dos acertos. Já 

entre 2ª fase e 1º ano, houve tendência de não diferenciação de desempenhos, exceto em 

relação ao tempo de execução, que diminuiu ao longo da progressão escolar. 

 

5.1.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

Dentre as medidas do TAC, apenas o acerto na parte 1 cumpriu os requisitos 

paramétricos. Portanto, foi conduzida Análise de Variância para verificar efeito de série 

sobre o desempenho. Conforme o esperado, as três séries demonstraram diferençam de 

desempenho no acerto na parte 1 do TAC, com aumento ao longo das séries. A Tabela 5 

sumaria as estatísticas descritivas e inferenciais obtidas. 

 

Tabela 5. Estatísticas descritivas e inferenciais após ANOVA do efeito de série sobre os 
desempenhos no Teste de Atenção por Cancelamento. 
 

 
Média (DP) 

1ª fase  
(N=26) 

Média (DP) 
2ª fase 
(N=34) 

Média (DP) 
1º ano 
(N=51) 

MANOVA 
Tukey 

Post-hoc 

TAC 1 
Acertos 

Conexões 
17,50 (7,40) 

25,65 
(10,17) 

33,19 (10,11) 
F [2,11] = 2,91; 

p<0,001 
1<2<3 

Nota: TAC 1 Acerto = Escore de acerto do TAC, parte 1; DP=Desvio padrão. 



43 
 

  

As demais medidas do TAC foram submetidas à análise de Kruskal-Wallis. 

Houve efeito de série em acertos na parte 2, erros na parte 2, acertos na parte 3, erros na 

parte 3, total de acertos e total de erros no TAC. A Tabela 6 sumaria os postos médios 

por série e as estatísticas inferenciais por meio da análise de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 6. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 
série sobre os desempenhos no Teste de Atenção por Cancelamento. 
 

 
Posto Médio 

1ª fase 
(N=26) 

Posto Médio 
2ª fase 
(N=34) 

Posto Médio 
1º ano  
(N=48) 

Kruskal-Wallis 

TAC 1 
Erros 

54,50 54,50 54,40 
X 2 = 0,00 

(Gl 2) p < 1,00 
TAC 2 
Acertos 

36,42 52,91 65,42 
X 2 = 16,03 

(Gl 2) p < 0,001 
TAC 2 
Erros 

69,31 49,88 49,75 
X 2 = 9,65 

(Gl 2) p < 0,008 
TAC 3 
Acertos 

20,73 49,44 76,38 
X 2 = 54,79 

(Gl 2) p < 0,001 
TAC 3 
Erros 

80,22 52,56 42,05 
X 2 = 34,39 

(Gl 2) p < 0,001 
TAC total 

acertos 
23,79 50,96 74,37 

X 2 = 44,33 
(Gl 2) p < 0,001 

TAC total 
Erros 

80,69 53,84 42,03 
X 2 = 28,09 

(Gl 2) p < 0,001 
 

Assim como ocorreu para o TTP, pode-se observar, de forma geral, uma 

tendência de melhora no desempenho no TAC ao longo das séries, mas neste caso 

pareceu haver diferenciação entre todas as três séries escolares, tanto em termos de 

diminuição no número de erros quanto aumento dos acertos.  

 
5.1.3 Teste de Stroop para pré-escolares 

Nenhuma das medidas do Teste de Stroop para Pré-escolares apresentou 

homogeneidade de variância de resíduos e distribuição normal. Assim, apenas testes 

não-paramétricos foram utilizados. A Tabela 7 sumaria os postos médios por série e as 

estatísticas inferenciais por meio da análise de Kruskal-Wallis. 

Como pode-se observar, quatro escores apresentaram efeito de série pela Análise 

de Kruskal-Wallis. As medidas de tempo de reação em itens congruentes e tempo de 

reação de itens incongruentes (em milésimos de segundos) e escore de interferência 
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tenderam a obedecer a diferença de desempenho entre todos as séries. Pode ser 

observada melhora de desempenho ao longo das séries, com diminuição do tempo de 

reação e aumento do escore de interferência (ou seja, a diferença entre itens congruentes 

e incongruentes tendeu a aumentar, revelando maior presença do controle inibitório em 

situações que demandavam maior seletividade). Em relação ao tempo de reação de 

interferência, a 2ª fase apresentou o maior posto médio, revelando tendência de maior 

tempo de resposta, seguido da 1ª fase e 1º ano. 

 

Tabela 7. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 
série sobre os desempenhos no Teste de Stroop para Pré-escolares. 
 

 
Posto Médio  

1ª fase 
(N=25) 

Posto Médio  
2ª fase 
(N=30) 

Posto Médio 
 1º ano 
 (N=44) 

Kruskal-Wallis 

Stroop  
TR Cong 

67,62 50,61 40,69 
X 2 = 13,73 

(Gl 2) p < 0,001 
Stroop 

Esc Cong 
49,64 56,71 46,61 

X 2 = 2,45 
(Gl 2) p < 0,29 

Stroop  
TR Incong 

97,96 59,78 33,13 
X 2 = 28,44 

(Gl 2) p < 0,001 
Stroop 

 Esc Incong 
41,68 56,25 50,47 

X 2 = 3,76 
(Gl 2) p < 0,15 

Stroop  
TR Interf 

41,68 56,25 50,47 
X 2 = 10,49 

(Gl 2) p < 0,005 
Stroop   

Esc Interf 
38,44 49,42 56,97 

X 2 = 7,03 
(Gl 2) p < 0,03 

Nota: TR = tempo de reação; Esc = escore; Cong = congruente; Incong = incongruente; 
Interf = interferência. 

 

5.1.4 Teste de Geração Semântica 

Assim como no Teste de Stroop, nenhuma medida do Teste de Geração 

Semântica apresentou homogeneidade de variância de resíduos e distribuição normal. 

Portanto foi conduzida Análise de Kruskal-Wallis para todas as medidas. A Tabela 8 

sumaria os postos médios por série e as estatísticas inferenciais por meio da análise de 

Kruskal-Wallis. Como pode ser observado, somente o tempo de reação de baixa seleção 

(em milésimos de segundos) sofreu efeito de série, havendo diminuição do tempo de 

reação com a progressão escolar.  
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Tabela 8. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito de 
série sobre os desempenhos no Teste de Geração Semântica. 
 

 
Posto Médio 

1ª fase 
(N=25) 

Posto Médio 
2ª fase 
(N=30) 

Posto Médio 
1º ano 
(N=44) 

Kruskal-Wallis 

TGS esc 
alta 

seleção 
59,83 49,59 62,92 

X 2 = 3,39 
(Gl 2) p < 0,18 

TGS esc 
baixa 

Seleção 
53,3 63,71 56,97 

X 2 = 1,76 
(Gl 2) p < 0,41 

TGS esc 
Interf 

62,55 47,41 62,69 
X 2 = 5,11 

(Gl 2) p < 0,08 
TGS TR 

alta 
Seleção 

65,56 52,14 57,23 
X 2 = 25,75 

(Gl 2) p < 0,25 

TGS TR 
baixa 

Seleção 
76,97 56,91 46,15 

X 2 = 16,46 
(Gl 2) p < 0,001 

TGS TR 
Interf 

54,88 52,40 64,17 
X 2 = 2,91 

(Gl 2) p < 0,233 
Nota: TGS = Teste de Geração Semântica; Esc: escore; TR = Tempo de reação; Interf = 
Interferência 
 

5.1.5 Simon Task 

Após análise das adequações de homogeneidade e normalidade, oito medidas do 

Simon Task alcançaram distribuição e homogeneidade adequadas e nove medidas não 

apresentaram tais características.  

Para as medidas com distribuição normal, a Tabela 9 sumaria as estatísticas 

descritivas e inferenciais, com os desempenhos médios dos participantes, os desvios-

padrão entre parênteses, os dados da Manova e de comparação de pares de Tukey. Pode-

se observar clara tendência de progressão no desempenho entre a 1ª fase e o 1º ano, 

porém com tendência de não diferenciação entre 1ª e 2ª fase, bem como entre 2ª fase e 

1º ano. Com a progressão escolar, os escores tenderam a aumentar o os tempos de 

reação (em milésimos de segundos) tenderam a diminuir. 

Já o tempo de reação de interferência (em milésimos de segundos) na parte 2 

passou de negativo para positivo com a progressão escolar. Tal medida refere-se ao 

tempo na parte congruente menos o tempo na incongruente. Logo, um tempo de reação 

negativo refere-se a maior tempo na incongruente, como seria esperado. O resultado do 
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1º ano, de tempo de reação de interferência positivo, não era esperado, e pode ser 

devido a particularidades da amostra ou dessa parte do teste. Deve-se também destacar 

que esse tempo é medido em milésimos de segundos, logo um tempo de 39,49 

milésimos de segundos é muito pequeno. Portanto, pode ser que as crianças passaram de 

um tempo de reação de interferência negativo para um tempo de reação de interferência 

nulo, ou seja, como a tarefa era fácil, as crianças mais velhas não apresentavam mais 

efeito de interferência, com praticamente o mesmo tempo de reação em itens 

congruentes e incongruentes. Os tempos de reação nos itens congruentes das partes 1 e 

3, bem como o escore de interferência da parte 1 não demonstraram diferenças 

significativas entre as séries.  

 
Tabela 9. Estatísticas descritivas e inferenciais após MANOVA do efeito de série sobre 
os desempenhos no Simon Task. 
 

 

Média 
(DP)  

1ª fase  
 (N=22) 

Média 
(DP)  

2ª fase  
(N=31) 

Média 
(DP)  

1º ano  
(N=36) 

MANOVA 
Tukey Post-

hoc 

Simon 1 Esc 
Con 

0,63 (0,22) 
0,72 

(0,19) 
0,78 (0,21) 

F [2,79] = 2,91; 
p<0,06 

1=2; 1< 3; 
2=3 

Simon 2 Esc 
Inc 

0,56 (0,24) 
0,61 

(0,23) 
0,79(0,20) 

F [2,79] = 8,309; 
p<0,001 

1=2; 1< 3; 
2=3 

Simon 1 TR 
Con 

1733,71  
(178,93) 

1684,65 
(179,96) 

1612,87  
(199,56) 

F [2,79] = 2,954; 
p<0,06 

1=2=3 

Simon 1 TR 
Incon 

1808,76 
 (238,31) 

1635,80 
(229,53) 

1555,00 
 (200,68) 

F[2,79] = 7,08; p > 
0,001 

1=2; 1< 3; 
2=3 

Simon 2 TR 
Incon 

1651,60  
(163,42) 

1533,44 
(194,53) 

1423,10  
(166,07) 

F[2,79] = 9,53; p < 
0,001 

1=2; 1< 3; 
2=3 

Simon 3 TR 
Con 

1625,52  
(163,42) 

1748, 38 
(254,16) 

1681,41  
(243,05) 

F[2,79] = 1,78; p < 
0,17 

1=2=3 

Simon 1 Esc 
Interf 

-0,53  
(0,19) 

0,06 
 (0,16) 

0,8  
(0,20) 

F[2,79] = 2,42; p < 
0,10 

1=2=3 

Simon 2 TR 
Interf 

-49,75  
(164,29) 

-154,84 
(208,94) 

39,49  
(151,21) 

F[2,79] = 3,88; p < 
0,02 

1=2<3 

Nota: TR = Tempo de reação; Interf= interferência; Esc = escore; Com = congruente; 
Inc = Incongruente. 
 

Para as demais medidas do Simon Task, foram conduzidas análises de Kruskal-

Wallis. A Tabela 10 sumaria os postos médios por série e as estatísticas inferenciais 

obtidas. Pode-se observar que houve efeito de série em quatro escores do Simon Task: 

escore em itens incongruentes da parte 1, escore em itens congruentes da parte 2, escore 
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em itens incongruentes da parte 3 e tempo de reação em itens congruentes da parte 2. Os 

postos médios apresentaram tendência em diferenciar os três desempenhos das séries, 

com menor desempenho para a 1ª fase, intermediário para a 2ª fase e maior desempenho 

para o 1º ano. Assim, observou-se tendência de melhora do desempenho com a 

progressão escolar, principalmente em termos de aumento do escore. 

 

Tabela 10. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito 
de série sobre os desempenhos no Simon Task. 
 

 
Posto Médio 

1ª fase 
(N=22) 

Posto Médio 
2ª fase 
(N=31) 

Posto Médio 
1º ano 
(N=36) 

Kruskal-Wallis 

Simon 1 Esc Incon 25,55 48,69 53,71 
X 2 = 18,30 

(Gl 2) p < 0,001 

Simon 2 Esc Con 28,98 40,03 59,07 
X 2 = 20,99 

(Gl 2) p < 0,001 

Simon 3 Esc Con 40,59 43,35 49,11 
X 2 = 1,72 

(Gl 2) p < 0,42 

Simon 3 Esc Incon 38,45 44,85 49,13 
X 2 = 22,38 

(Gl 2) p < 0,001 

Simon 2 TR Con 57,18 55,81 29,92 
X 2 = 22,38 

(Gl 2) p < 0,001 

Simon 3 TR Inc 41,53 48,13 41,81 
X 2 = 1,28 

(Gl 2) p < 0,52 

Simon 2 Esc Interf 47,66 43,92 45,54 
X 2 =  0,26 

(Gl 2) p < 0,87 

Simon 3 Esc Interf 43,14 45,23 47,14 
X 2 = 0,34 

(Gl 2) p < 0,84 

Simon 1 TR Interf 50,82 43,18 44,28 
X 2 = 0,54 

(Gl 2) p < 0,54 
Nota: TR = Tempo de reação; Interf= interferência; Esc = escore; Con = congruente; Inc 
= Incongruente. 
 

 
5.1.6 Go/No-Go Task 

O único escore que alcançou distribuição normal e homogeneidade de resíduos 

adequada no Go/No-Go Task foi o total de erros por omissão. Nessa medida, apenas o 1ª 

fase se diferenciou das demais, havendo diminuição no número de erros.  A Tabela 11 

sumaria as estatísticas descritivas e inferenciais, com os desempenhos médios dos 

participantes por série, os desvios-padrão entre parênteses, os dados da Manova e de 

comparação de pares de Tukey. 
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Tabela 11. Estatísticas descritivas e inferenciais após ANOVA do efeito de série sobre o 
desempenho no Go/No-Go Task. 

Escore do 
Go/No-Go 

Média (DP) 
1ª fase  
(N=32) 

Média (DP) 
2ª fase 
(N=35) 

Média (DP) 
1º ano 
(N=46) 

MANOVA 
Tukey 

Post-hoc 

Total de 
erros por 
omissão 

0,32(0,16) 0,20 (0,10) 0,02 (0,11) 
F [2,11] = 12,00; 

p<0,001 
1<2,3 

 

O Teste Kruskal-Wallis, conduzido com as demais medidas do Go/No-Go Task, 

revelou efeito de série em dez escores. A Tabela 12 sumaria os postos médios por série 

e as estatísticas inferenciais obtidas. De forma geral, houve tendência de diminuição dos 

erros e do tempo de reação com a progressão escolar. 

 

Tabela 12. Estatísticas descritivas e inferenciais após teste de Kruskal-Wallis do efeito 
de série sobre os desempenhos no Go/No-Go Task. 
 

Escore no Go/No-Go 

Posto 
Médio 
1ª fase 
(N=32) 

Posto 
Médio 
2ª fase 
(N=35) 

Posto 
Médio  
1º ano 
(N=46) 

Kruskal-Wallis 

parte 1 total de erros 71,75 45,47 55,51 
X 2 = 11,16 

(Gl 2) p < 0,004 
parte 1 erros por 

omissão 
64,59 47,43 59,00 

X 2 = 5,08 
(Gl 2) p < 0,08 

parte 1 erros por ação 70,69 50,04 52,77 
X 2 = 9,08 

(Gl 2) p < 0,01 

parte 2 total de erros 83,14 54,77 40,51 
X 2 = 32,34 

(Gl 2) p < 0,001 
parte 2 erros por 

omissão 
80,53 57,23 40,46 

X 2 = 28,36 
(Gl 2) p < 0,001 

parte 2 erros por ação 69,42 51,96 52,20 
X 2 = 6,91 

(Gl 2) p < 0,03 

Total de erros 85,75 51,31 41,33 
X 2 = 36,35 

(Gl 2) p < 0,001 

Total erros por ação 72,73 49,99 51,39 
X 2 = 1,.50 

(Gl 2) p < 0,005 

parte 1 TR 67,78 48,55 24,50 
X 2 = 41,36 

(Gl 2) p < 0,001 

parte 2 TR 63,96 45,87 31,06 
X 2 = 23,38 

(Gl 2) p < 0,001 

Total TR 69,33 46,23 25,33 
X 2 = 42,16 

(Gl 2) p < 0,001 
 Nota: TR = Tempo de reação (em milésimos de segundos) 
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5.2 Análise da relação entre funções executivas e indicadores de desatenção 

e hiperatividade 

Para a análise da relação entre FE e indicadores de desatenção e hiperatividade a 

amostra inicial, com outliers, foi retomada. Isto porque, neste caso, é importante para 

tais análises manter sujeitos com altos e baixos indicadores. Assim, após a utilização 

testes de análise de assimetria (skweness) e curtose (kurtosis) para verificar adequação à 

curva normal, e teste de Levene para homogeneidade dos resíduos, considerando que a 

maior parte das variáveis não se adequou a uma ou outra característica ou a ambas, 

optou-se por conduzir análises não-paramétricas. Deste modo, neste tópico, foram 

conduzidos dois tipos de análise: 

a. Análise de comparação de grupos extremos em relação desempenho nos testes de 

funções executivas. Para tanto, foi realizada seleção de grupos extremos conforme 

indicadores de desatenção e hiperatividade a partir de cada uma das escalas 

(ETDAH, SNAP-IV-IV respondida por pais e SNAP-IV-IV respondida por 

professores) e também a partir de duas novas variáveis correspondentes à soma das 

escalas de desatenção e de hiperatividade. Assim, foram selecionados os sujeitos 

com desempenhos abaixo do primeiro quartil (escores menores ou iguais ao 

percentil 25) e acima do terceiro quartil (escores maiores ou iguais ao percentil 75). 

Após isto, foram conduzidas as análises por meio do teste Mann-Whitney, tendo os 

desempenhos nos testes de FE como variáveis dependentes, e os grupos extremos 

como variável independente. 

b. Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de funções 

executivas e os escores nas escalas de desatenção e hiperatividade, incluindo 

também as duas novas variáveis correspondentes à soma das escalas de desatenção e 

de hiperatividade. As correlações foram conduzidas tanto a partir da amostra geral, 

quanto para cada série escolar. 
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5.2.1 Análise de comparação de grupos extremos conforme indicadores de 

desatenção e hiperatividade 

  

Para essa análise, os grupos extremos foram selecionados a partir das pontuações 

iguais ou inferiores ao primeiro quartil (grupo extremo inferior) e iguais ou superiores 

ao terceiro quartil (grupo extremo superior) em cada uma das escalas e nas variáveis 

correspondentes às somas delas. A Tabela 13, a seguir, sumariza os escores 

correspondentes ao primeiro e ao terceiro quartis em cada uma dessas escalas, bem 

como número de sujeitos que compuseram cada um dos grupos. 

 

Tabela 13. Escores correspondentes ao primeiro e ao terceiro quartis nas escalas de 
indicadores de desatenção e hiperatividade, bem como número de sujeitos por grupo 
extremo. 

 
1º  

quartil 
3º 

quartil 
N 

(Grupo extremo inferior) 
N 

(Grupo extremo superior) 

 
(Percentil 

25) 
(Percentil 

75) 
Total 1ª 

Fase 
2ª 

Fase 
1º 

Ano 
Total 1ª 

Fase 
2ª 

Fase 
1º 

Ano 
ETDAH 

Des 23 62 37 4 22 11 20 7 6 7 

ETDAH 
Hip 16 38 37 3 18 16 38 12 2 24 

SNAP-IV 
pais Des 1 5 45 13 11 21 42 12 12 18 

SNAP-IV 
pais Hip 3 11 38 9 11 18 37 14 9 14 

SNAP-IV 
prof Des 0 10 40 9 23 8 40 8 5 27 

SNAP-IV 
prof Hip 0 7 57 8 29 20 40 11 3 26 

Desatenção 
total 28 79 36 5 20 11 37 7 14 16 

Hiperatividade 
total 23 55 38 1 20 17 37 10 4 23 

 

Foram, então, conduzidas análises de Mann-Whitney para verificar se os grupos 

extremos diferiam nos desempenhos nos testes de funções executivas. Tais análises 

encontram-se descritas a seguir, separadamente para cada teste de funções executivas. 
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5.2.1.1 Teste de Trilhas para pré-escolares (TTP) e indicadores de 

desatenção 

Foram conduzidas análises de Mann-Whitney para comparar os grupos 

extremos, selecionados a partir da escala de Desatenção da ETDAH, nos escores do 

TTP. Tais análises revelaram que apenas o escore de sequências do Teste de Trilhas, 

parte B, obteve um nível de significância marginal de diferença de desempenho entre os 

grupos extremos (U de Mann-Whitney = 240; Z = -1,86; p = 0,06). A partir dos postos 

médios, verificou-se que o grupo com mais indicativos de desatenção apresentou pior 

desempenho que o grupo com menos indicativos, tendo o grupo extremo inferior obtido 

posto médio 30,44 e o grupo extremo superior obtido posto médio 22,50. As demais 

medidas do TTP não demonstraram diferenças entre os grupos na ETDAH. 

Assim como descrito anteriormente, de acordo com Dancey e Reidy (2006), 

como não foram verificados, de modo geral em nossa amostra, dados de distribuição 

normal, a medida de tendência central mais adequada é a mediana, em vez de média. 

Assim, na análise de Mann-Whitney, os escores são colocados em ordem crescente, 

sendo conferidos a eles um “posto” que corresponde ao ranking ou ordem em que o 

valor se encontra. A comparação entre os grupos, então, é feita calculando-se a média 

aritmética desses postos, obtendo-se um posto médio por grupo. 

Análises de Mann-Whitney foram também utilizadas para verificar possíveis 

diferenças de desempenho no TTP dos grupos extremos selecionados a partir da 

dimensão de indicadores de desatenção pela SNAP-IV, conforme respostas fornecidas 

pelos pais. No entanto, nenhum escore alcançou tal significância. 

Interessantemente, quando se considerou essa mesma dimensão da escala 

SNAP-IV, desta feita a partir da perspectiva do professor, houve diferenças entre os 

grupos extremos nas seguintes medidas: escores de conexão da parte A (U de Mann-

Whitney = 535,5; Z = -2,31; p < 0,02) com posto médio 43,82 para o grupo inferior e 

34,05 para o grupo superior; escore de sequencia da parte A (U de Mann-Whitney = 

553; Z = -2,12; p < 0,03), com posto médio 44,24 para o grupo inferior e 33,62 para o 

grupo superior; e em erros cometidos na parte A (U de Mann-Whitney = 575; Z = -1,90 

; p < 0,05), com posto médio de 34,74 para o grupo inferior e 43,37 para o grupo 

superior.  Na parte B do mesmo instrumento, também houve diferenças significativas 
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entre os grupos extremos para os escores de conexão (U de Mann-Whitney = 418; Z = -

3,337; p < 0,001), com posto médio de 47,28 para o grupo inferior e 30,50 para o grupo 

superior; e sequência (U de Mann-Whitney = 471; Z = -2,84; p < 0,005), com posto 

médio de 45,92 para o grupo inferior e 31,59 para o grupo superior. Assim, o grupo 

superior, que apresenta maior indicativo para desatenção apresentou menor número de 

acertos em conexões e sequencias e maior número de erros no TTP. 

Finalmente, foram considerados os grupos extremos selecionados a partir do 

escore total de desatenção, o qual corresponde à soma das três escalas de desatenção. 

Nenhuma medida do TTP alcançou diferenças significativas de desempenho entre os 

grupos. 

5.2.1.2 Teste de Trilhas para pré-escolares (TTP) e indicadores de 

hiperatividade 

Inicialmente, foram analisadas as diferenças entre grupos extremos, selecionados 

a partir da dimensão de indicadores de hiperatividade na ETDAH, sobre o desempenho 

no TTP.  Houve diferenças significativas entre os grupos apenas no tempo de execução 

da parte B do TTP (U de Mann-Whitney = 586; Z = -2,797; p < 0,005). O grupo 

extremo inferior obteve posto médio 43,15 e o grupo extremo superior alcançou posto 

médio 29,43, revelando que as crianças com maior número de sinais de hiperatividade 

apresentaram menor tempo de execução na parte B do TTP. 

A divisão de grupos extremos a partir da pontuação de indicadores de 

hiperatividade respondidas pelos pais na escala SNAP-IV demonstrou que apenas o 

escore de interferência em conexões (conexões na parte B menos na parte A) diferiu 

entre os grupos. O posto médio do grupo inferior foi 40,72 e o superior, 31,14  (U de 

Mann-Whitney = 460; Z = -1,98; p < 0,05), revelando que o grupo de crianças com mais 

indicadores de hiperatividade, conforme relato dos pais, apresentou menor diferença 

entre as partes A e B do TTP. 

 A mesma divisão de grupos, mas a partir da pontuação de hiperatividade 

respondidas pelos professores na SNAP-IV, revelou diferenças no tempo de execução 

de ambas as partes do TTP. Assim, houve diferença de desempenho entre os grupos no 

tempo de execução da parte A, com posto médio do grupo inferior igual a 38,62 e 

superior igual a 50,76 (U de Mann-Whitney = 726; Z =-2,186; p < 0,03). Já em relação 
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ao tempo de execução da parte B, o posto médio do grupo inferior foi 38,62 e do 

superior foi 50,76 (U de Mann-Whitney = 726; Z =-2,186; p < 0,03). Ou seja, em ambas 

as partes do TTP, o grupo de crianças com maior pontuação em hiperatividade, 

conforme relato dos professores, apresentou maior tempo de execução. 

Foi também verificada a diferença no TTP entre os grupos extremos 

selecionados a partir da soma das três escalas de hiperatividade. Apenas o tempo de 

reação de interferência em conexões (parte B menos parte A) diferiu entre os grupos, 

com posto médio de 33,90 para o grupo inferior e 38,04 para o grupo superior (U de 

Mann-Whitney = 460; Z =-1,98; p < 0,05), revelando que o grupo de crianças com mais 

indicadores de hiperatividade apresentou maior diferença entre as partes A e B do TTP. 

 

5.2.1.3 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) e indicadores de 

desatenção 

Foram conduzidas análises de Mann-Whitney para comparar os grupos 

extremos, selecionados a partir da escala de Desatenção da ETDAH, nos escores do 

TAC. Tais análises revelaram que os acertos nas partes 1, 2 e no total diferiram entre os 

grupos extremos. Para os acertos da parte 1, o posto médio do quartil inferior foi de 

30,84 e do superior foi de 21,83 (U de Mann-Whitney = 226,5; Z = -2,035; p < 0,05). 

Na parte 2, o grupo inferior apresentou posto médio de 23,79 para o grupo superior e 

posto médio de 21,60  para o grupo inferior (U de Mann-Whitney = 222; Z = -2,22; p < 

0,03). Finalmente, os acertos no total apresentaram posto médio superior 31,09 para o 

grupo inferior e posto médio de 21,40 para o grupo superior (U de Mann-Whitney = 

218; Z = -2,18; p < 0,03). Ou seja, o grupo extremo com mais indicativos de desatenção 

na ETDAH apresentou pior desempenho que o grupo com menos indicativos acertos na 

parte 1, 2 e no total de acertos do instrumento. 

A análise de Mann-Whitney foi utilizada para verificar se haveria diferença de 

desempenho no TAC dos grupos extremos selecionados a partir da respostas dos pais na 

dimensão de indicadores de desatenção pela SNAP-IV. Apenas o total de erros da parte 

2 do TAC alcançou diferenças significativas, com posto médio do quartil inferior de 

36,80 e superior de 47,33 (U de Mann-Whitney = 642,5; Z = -2,114; p < 0,04), 

revelando que o grupo com menos sinais de desatenção apresentou menor número de 
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erros. 

Tanto os grupos extremos determinados pela SNAP-IV respondidas pelos 

professores, como os grupos determinados pela soma das três escalas de desatenção não 

diferiram entre si de forma significativa em nenhuma medida do TAC. 

 

5.2.1.4 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) e indicadores de 

hiperatividade 

Os grupos extremos selecionados a partir dos indicadores de hiperatividade na 

ETDAH, bem como na SNAP-IV respondidas pelos pais, não diferiram de forma 

significativa em qualquer medida do TAC, conforme análises de Mann-Whitney. Por 

outro lado, os grupos selecionados a partir dos indicadores de hiperatividade na SNAP-

IV respondidas pelos professores revelaram diferenças significativas no total de acertos 

do TAC, com posto médio 42,47 para o grupo extremo inferior e posto médio de 52,27 

para o grupo extremo superior (U de Mann-Whitney = 808,5; Z = -1,80; p < 0,05). Isso 

releva que o grupo com mais indicadores de hiperatividade, conforme relato dos 

professores na SNAP-IV, apresentou maior número total de acertos no TAC.  

 

5.2.1.5 Teste de Stroop para pré-escolares e indicadores de desatenção 

Foram conduzidas análises de Mann-Whitney para verificar possíveis diferentes 

no Teste de Stroop para pré-escolares entre os grupos extremos. Não foram encontradas 

diferenças significativas, tanto para o grupos selecionados a partir dos indicadores de 

desatenção da ETDAH quanto para os grupos extremos selecionados a partir dos 

indicativos de desatenção na SNAP-IV respondidas pelos pais. 

 Porém, conforme grupos extremos selecionados a partir da mesma escala 

respondida pelos professores, houve diferenças nos escores dos itens congruentes, com 

posto médio do grupo inferior de 44,07 e posto médio do grupo superior de 28,93 (U de 

Mann-Whitney = 375,5; Z = -3,16; p < 0,002). Houve, também, diferenças no escore 

médio dos itens incongruentes com posto médio em 46,14 no grupo inferior e posto 

médio de 26,14 no grupo superior (U de Mann-Whitney = 275; Z = -4,26; p < 0,001). 

Ou seja, o grupo de crianças com menos desatenção tiveram melhores desempenhos no 
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Stroop, medidos pelos acertos em itens congruentes e incongruentes. 

Os grupos determinados pela a soma das três escalas de desatenção revelaram 

diferenças significativas para o tempo de reação médio dos itens congruentes (U de 

Mann-Whitney = 375; Z = -2,00; p < 0,04), com posto médio 28,22 para o grupo 

inferior e 37,64 para o superior, e, para o tempo de reação médio dos itens 

incongruentes (U de Mann-Whitney = 350; Z = -2,163; p < 0,03), com posto médio 

27,31 para o grupo inferior e 37,38 para o grupo superior. Ou seja, as crianças com mais 

sinas de desatenção apresentaram maior tempo de reação nos itens congruentes e 

incongruentes.  

 

5.2.1.6 Teste de Stroop para pré-escolares e indicadores de hiperatividade 

No que se refere aos indicativos de hiperatividade a partir da ETDAH, os grupos 

extremos apresentaram diferença marginal de desempenho no escore médio dos itens 

congruentes do Stroop para pré-escolares (U de Mann-Whitney = 475,5; Z = -1,84; p < 

0,06) com posto médio de 40,41 para o grupo inferior e 31,71 para o grupo superior, 

assim como para o tempo de reação médio dos itens congruentes, mas pela SNAP-IV 

respondidos pelos pais (U de Mann-Whitney = 413; Z = -1,84; p < 0,06), com posto 

médio de 29,81 para o grupo inferior e 38,58 para o superior. Os grupos extremos 

determinados pelos SNAP-IV respondidas pelos professores, revelaram diferença 

significativa para o escore médio dos itens congruentes do Stroop com posto médio de 

48,98 para o grupo inferior e 38,61 para o grupo extremo superior (U de Mann-Whitney 

= 726; Z = -1,94; p < 0,05). Assim, as crianças com mais sinais de hiperatividade 

apresentaram menor número de acertos e maior tempo de reação do que as crianças com 

menos indicativos. Considerando os grupos extremos para hiperatividade geral, que é a 

soma das três escalas de hiperatividade, não houve diferenças significativas entre os 

grupos. 

 

5.2.1.7 Teste de Geração Semântica e indicadores de desatenção 

Foram conduzidas análises de Mann-Whitney para comparar os grupos extremos 

selecionados a partir da escala de Desatenção da ETDAH nos escores do TGS. Tais 
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análises revelaram diferença marginal entre os grupos extremos na mais importante 

medida do TGS: o tempo de reação em interferência entre os itens de alta e 

baixa seleção, com posto médio de 29,76 para ao grupo extremo com menos indicadores 

de desatenção e 20,84 para o grupo com mais indicadores (U de Mann-Whitney = 206; 

Z = -2,04; p < 0,04). Isso revela que o grupo com mais indicadores de desatenção 

apresentou menor diferença entre as partes de alta e de baixa seleção no TGS, sugerindo 

que eles são menos sensíveis ao aumento da seletividade dos itens. 

Já para o desempenho dos grupos extremos selecionados a partir da perspectiva 

dos pais na SNAP-IV, somente o escore médio nos itens de alta seleção do TGS 

alcançou diferença significativa entre os grupos (U de Mann-Whitney = 599; Z = -1,94; 

p < 0,05). Nessa medida, o posto médio foi de 45,51 para o grupo com menos 

indicadores de desatenção e de 35,49 para o grupo com mais indicadores. Tal resultado 

revela que o grupo com mais indicadores de desatenção apresentou menor número de 

acertos nos itens de alta seleção no TGS. 

Os grupos extremos selecionados a partir da mesma escala, mas preenchida 

pelos professores, diferiram entre si de forma significativa em dois escores do TGS. O  

primeiro deles refere-se ao escore médio nos itens de baixa seleção, com posto médio de 

27,68 para o grupo com mais desatenção e 46,58 para o grupo com menos desatenção 

(U de Mann-Whitney = 321; Z = -3,85; p < 0,001). O segundo corresponde ao escore de 

interferência entre os itens de alta e baixa seleção, com posto médio de 31,96 para o 

grupo com menos desatenção e 41,91 com mais indicadores de desatenção (U de Mann-

Whitney = 484,5; Z = -2,01; p < 0,04). Tais resultados de forma geral corroboram os 

anteriores, mostrando que o grupo com mais indicadores de desatenção apresentou 

menor número de acertos e menor efeito de interferência no TGS. Não houve diferenças 

significativas entres os grupos mediante soma das três escalas de desatenção para o 

TGS. 

 

5.2.1.8 Teste de Geração Semântica e indicadores de hiperatividade 

A análise de Mann-Whitney dos escores no TGS, comparando os grupos 

extremos determinados pelos indicadores de hiperatividade do ETDAH, revelou 

diferença significativa no escore médio dos itens de alta seleção do TGS, com posto 
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médio de 30,44 para o grupo com menos hiperatividade e de 41,72 para o grupo 

extremo com mais hiperatividade (U de Mann-Whitney = 453; Z = -2,20; p < 0,03). Isso 

revela que o grupo com mais indicadores de hiperatividade teve maior número de 

acertos em alta seleção. Houve também diferenças entre os mesmos grupos extremos no 

escore de interferência entre os itens de alta e baixa seleção do TGS (U de Mann-

Whitney = 475; Z = -1,95; p < 0,05). Nesse caso, houve o mesmo padrão de maior 

pontuação para o grupo com mais indicadores de hiperatividade (posto médio de 41,16) 

e menor pontuação para o grupo com menor hiperatividade (posto médio de 31,57). Isso 

sugere que o grupo com mais hiperatividade apresentou maior diferença entre as 

condições de alta e baixa seleção, provavelmente devido à maior geração de verbos na 

condição de alta seleção, resultando em um escore de interferência maior que o 

esperado. Já os demais escores não atingiram níveis de significância. 

Os grupos extremos divididos a partir dos indicadores de hiperatividade na 

SNAP-IV respondida pelos pais não apresentaram diferenças significativas de 

desempenho no TSG. Já os grupos extremos divididos a partir dos indicadores de 

hiperatividade na SNAP-IV respondida pelos professores diferiram no escore nos itens 

de alta seleção (U de Mann-Whitney = 714; Z = -2,12; p < 0,03), com posto médio de 

51,71 para o grupo com mais indicadores e 40,00 para o grupo com menos indicadores. 

Novamente esse padrão sugere que as crianças com mais sinais de hiperatividade 

apresentaram maior facilidade na geração dos verbos. Os grupos diferiram também no 

tempo de reação nos itens de baixa seleção (U de Mann-Whitney = 742; Z = -1,88; p < 

0,06), com posto médio de 49,45 para o grupo inferior e 39,03 para o grupo com mais 

indicadores de hiperatividade, sugerindo que as crianças com mais sinais de 

hiperatividade apresentaram menor tempo de reação para gerar verbos. 

Os grupos extremos divididos pelo índice geral de hiperatividade apresentaram 

diferença significativa no escore em itens de alta seleção (U de Mann-Whitney = 439,5; 

Z = -2,36; p < 0,02), com posto médio de 30,71 para grupo com menos indicadores de 

hiperatividade e 42,29 para grupo com mais indicadores, sugerindo, novamente, maior 

facilidade na geração de verbos pelo grupo com mais hiperatividade. O mesmo ocorreu 

para o escore de interferência entre os itens de alta e baixa seleção (U de Mann-Whitney 

= 459; Z = -2,14; p < 0,05), com posto médio de 31,25 para grupo com menos 

indicadores e 41,75 para grupo com mais indicadores de hiperatividade. Novamente 



58 
 

  

surgiu o padrão de maior diferença entre as condições de alta e baixa seleção para o 

grupo com mais hiperatividade, provavelmente devido à maior geração de verbos na 

condição de alta seleção, resultando em um escore de interferência maior que o 

esperado. 

 

5.2.1.9 Simon Task e indicadores de desatenção 

Os grupos extremos formados a partir dos indicadores de desatenção da 

ETDAH, na análise de Mann-Whitney, diferiram de forma significativa em dois escores 

do Simon Task. De forma geral, o grupo com mais indicadores de desatenção apresentou 

pior desempenho no teste. As diferenças significativas entre os grupos extremos foram 

observadas nos acertos nos itens congruentes da parte 1 (U de Mann-Whitney = 153; Z 

= -2,03; p < 0,02, com posto médio de 26,40 para o grupo extremo inferior e de 18,06 

para o grupo extremo com mais indicadores), bem como para acertos nos itens 

incongruentes da parte 1 (U de Mann-Whitney = 154; Z = -2,08; p < 0,04, com posto 

médio de 23,37 para o grupo extremo inferior e de 18,13 para o grupo extremo com 

mais indicadores de desatenção). 

Na divisão de grupos extremos por indicadores de desatenção na SNAP-IV 

respondida pelos pais, houve diferenças significativas entre os grupos em três medidas. 

A primeira foi acertos nos itens congruentes da parte 2 (U de Mann-Whitney = 394; Z = 

-1,93; p < 0,05), com posto médio de 18,29 para o grupo extremo inferior e de 29,26 

para o grupo extremo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de 

desatenção teve menor número de acerto nos itens congruentes da parte 2. Houve 

também diferença no tempo de reação nos itens congruentes da parte 1 (U de Mann-

Whitney = 374; Z = -2,01; p < 0,04), com posto médio de 28,06 para o grupo extremo 

inferior e de 37,50 para o grupo extremo superior, indicando que o grupo com mais 

desatenção apresentou maior tempo de reação. Finalmente, houve diferença no tempo 

de reação de interferência da parte 1 (U de Mann-Whitney = 334; Z = -2,01; p < 0,008), 

com posto médio de 40,21 para o grupo extremo inferior e de 27,56 para o grupo 

extremo superior, sugerindo que o grupo com mais desatenção apresentou menor 

diferença no tempo de reação entre as partes congruente e incongruente. Ou seja, o 

grupo com mais desatenção teve menor diferença entre as condições congruente e 
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incongruente, talvez, como ocorreu no TGS, ao menor controle inibitório para a seleção 

de informações, levando a ausência de refreamento diante da maior demanda de seleção 

(no caso, itens incongruentes). 

Na divisão de grupos extremos por indicadores de desatenção na SNAP-IV 

respondida pelos professores, houve diferenças significativas entre os grupos em cinco 

medidas. Os grupos diferiram em acertos nos itens congruentes da parte 1 (U de Mann-

Whitney = 285; Z = -2,01; p < 0,02), com posto médio de 34,86 para o grupo extremo 

inferior e de 24,40 para o grupo extremo superior, sugerindo que o grupo com mais 

desatenção apresentou menos acertos nos itens congruentes da parte 1. Houve diferença 

também nos acertos nos itens incongruentes da parte  1  (U de Mann-Whitney = 251; Z 

= -2,01; p < 0,003), com posto médio de 35,81 para o grupo extremo inferior e de 23,06 

para o grupo extremo superior, sugerindo que o grupo com mais desatenção apresentou 

menos acertos nos itens incongruentes da parte 1. Esses dois resultados sugerem que as 

crianças mais desatentas apresentaram menos acertos na parte 1 do Simon Task. 

Os grupos diferiram ainda no tempo de reação nos itens incongruentes da parte 2 

(U de Mann-Whitney = 316; Z = -2,01; p < 0,05), com posto médio de 34,72 para o 

grupo extremo inferior e de 25,64 para o grupo extremo superior, sugerindo que o grupo 

com mais desatenção foi mais rápido, com menor tempo de reação nos itens 

incongruentes da parte 2. Houve também diferença no tempo de reação nos itens 

congruentes da parte  3 (U de Mann-Whitney = 231; Z = -2,01; p < 0,002), com posto 

médio de 36,40 para o grupo extremo inferior e de 22,24 para o grupo extremo superior, 

sugerindo que o grupo com mais desatenção foi mais rápido, com maior tempo de 

reação nos itens congruentes da parte 3. Finalmente, houve diferença no tempo de 

reação nos itens incongruentes da parte  3 (U de Mann-Whitney = 239; Z = -2,01; p < 

0,002), com posto médio de 36,86 para o grupo extremo inferior e de 22,56 para o 

grupo extremo superior, sugerindo que o grupo com mais desatenção foi mais rápido, 

com maior tempo de reação nos itens incongruentes da parte 3.  

Finalmente, foram comparados os grupos extremos divididos pelos indicadores 

de desatenção pelos escores de desatenção geral. Houve diferença significativa para 

acertos nos itens congruentes da parte 1 (U de Mann-Whitney = 264; Z = -2,28; p < 

0,023) com posto médio de 34,05 para grupo com menos indicativo de desatenção, e 
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posto média de 25,12 para grupo com mais indicativos do mesmo sintoma. Como 

esperado, o grupo com menos desatenção apresentou desempenho superior, indicando 

sensibilidade desse escore para discriminar os grupos. 
 

5.2.1.10 Simon Task e indicadores de hiperatividade 

Nesta seção, foram comparados no Simon Task os grupos extremos selecionados 

a partir dos indicadores de hiperatividade da ETDAH. A análise de Mann-Whitney 

conduzida relevou diferença significativa entre os grupos para dois escores. Assim, os 

grupos extremos diferenciaram-se no escore de interferência na parte 1 (U de Mann-

Whitney = 332; Z = -2,25; p < 0,03) com posto média de 36,74 para o grupo com menos 

indicativo e posto médio de 29,45 para o grupo com mais indicativo de hiperatividade, 

sugerindo que o grupo com menos hiperatividade apresento escore maiores de 

interferência. O tempo de reação nos itens congruentes da parte 3 também diferiu entre 

os grupos (U de Mann-Whitney = 318; Z = -2,26; p < 0,03), com posto médio de 25,97 

para o grupo com menos indicadores de hiperatividade e de 34,41 para o grupo com 

mais indicadores, revelando que o grupo com mais hiperatividade demorou mais tempo 

para responder os itens congruentes da parte 3, a parte mais complexa do Simon Task e 

que requeria memória de trabalho. 

Os grupos extremos divididos pela SNAP-IV a partir da perspectiva dos pais 

diferiu em apenas um escore conforme a análise de Mann-Whitney, a saber, o escore 

nos itens congruentes da parte 1 (U de Mann-Whitney = 283; Z = -1,96; p < 0,053), com 

posto médio de 33,05 para o grupo com menos indicadores de hiperatividade e de 24,5 

para o grupo com mais indicadores. Ou seja, conforme essa análise, o grupo com mais 

hiperatividade teve menos acertos na parte 1 do Simon Task. 

Diferentemente, os grupos extremos selecionados a partir da perspectiva dos 

professores na SNAP-IV diferenciaram-se em três medidas de tempo de reação. Houve 

diferença no tempo de reação nos itens congruentes da parte 1 (U de Mann-Whitney = 

264; Z = -2,28; p < 0,05), com posto médio de 43,96 para o grupo com menos 

indicadores de hiperatividade e de 33,53 para o grupo com mais indicadores, sugerindo 

que o grupo com mais hiperatividade teve menor tempo de reação na parte 1 do Simon 

Task. É interessante observar que os grupos extremos divididos a partir da SNAP-IV 

dos pais teve mais erros nessa mesma tarefa, os itens congruentes da parte 1.  
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Houve também diferença entre os grupos extremos selecionados a partir da 

perspectiva dos professores na SNAP-IV no tempo de reação nos itens incongruentes da 

parte 2 (U de Mann-Whitney = 264; Z = -2,28; p < 0,058), com posto médio de 44,32 

para o grupo com menos indicadores de hiperatividade e de 34,13 para o grupo com 

mais indicadores, sugerindo, novamente, que o grupo com mais hiperatividade teve 

menor tempo de reação, desta feita nos itens incongruentes da parte 2.  

Finalmente, houve diferença no tempo de reação nos itens congruentes da parte 

3 (U de Mann-Whitney = 264; Z = -2,28; p < 0,056), com posto médio de 43,86 para o 

grupo com menos indicadores de hiperatividade e de 33,70 para o grupo com mais 

indicadores, sugerindo, outra vez, que o grupo com mais hiperatividade teve menor 

tempo de reação, agora nos itens congruentes da parte 3. 

A divisão de grupos extremos pelos indicadores de hiperatividade total não 

revelou qualquer diferença de desempenho entre os escores do Simon Task.  
 

5.2.1.11 Go/No-Go Task e indicadores de desatenção 

Os grupos extremos formados a partir dos indicadores de desatenção do 

ETDAH, conforme análise de Mann-Whitney, diferenciaram-se de forma significativa 

em duas medidas da Go/No-Go Task. Houve diferença no total de erros por ação da 

parte 1 (U de Mann-Whitney = 198; Z = -2,19; p < 0,03), com posto médio de 22,69 

para o grupo com menos indicadores de desatenção e 31,58 para o grupo com mais 

indicadores. Ou seja, o grupo com mais desatenção apresentou mais erros por ação na 

parte 1. Houve diferença também no total de erros por ação (U de Mann-Whitney = 

200; Z = -2,03; p < 0,04), com posto médio de 22,77 para o grupo extremo com menos 

indicadores e de 31,45 para o grupo com maiores indicadores. Ou seja, o grupo com 

mais desatenção também apresentou mais erros por ação no teste como um todo. Houve 

diferença marginalmente significativa entre os grupos no total de erros da parte 1 (U de 

Mann-Whitney = 210; Z = -1,85; p < 0,06), com posto médio de 22,69 para o grupo 

extremo com menos indicadores e de 31,58 para o grupo com maiores indicadores. 

Ainda no indicativo de desatenção, mas considerando a divisão de grupos 

extremos pela SNAP-IV respondida pelos pais, houve apenas uma diferença 

marginalmente significativa no total de erros por ação (U de Mann-Whitney = 410; Z = 
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-1,84; p < 0,06) com posto médio de 22,77 para o grupo extremo com menos 

indicadores e de 31,45 para o grupo com maiores indicadores. 

Considerando os grupos extremos com base nos indicadores de desatenção pela 

SNAP-IV respondido pelos professores, houve várias diferenças significativas. Houve 

diferença no total de erros da parte 1 (U de Mann-Whitney = 408,5; Z = -3,02; p < 0, 

003), com posto médio de 30,25 para o grupo inferior e 45,15 para o grupo superior, 

sugerindo que o grupo com mais desatenção na SNAP-IV-professores apresentou maior 

número de erros no total da parte 1. Houve também diferença nos erros por omissão da 

parte 1 (U de Mann-Whitney = 419; Z = -2,93; p < 0, 003), com posto médio de 30,53 

para o grupo inferior e 44,86 para o grupo superior, indicando que o grupo com mais 

desatenção na SNAP-IV-professores apresentou maior número de erros por omissão na 

parte 1.  

Para as medidas da parte 2, houve diferença nos erros por ação na parte 2 (U de 

Mann-Whitney = 477; Z = -2,30; p < 0,02), com posto médio de 32,07 para o grupo 

inferior e 42,76 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais desatenção 

apresentou maior número de erros por ação na parte 2.  

Houve diferença no total de erros por omissão no teste como um todo (U de 

Mann-Whitney = 559; Z = -1,90; p < 0,04), com posto médio de 32,51 para o grupo 

inferior e 42,65 para o grupo superior, verificando que o grupo com mais desatenção 

apresentou maior número de erros por omissão no teste como um todo. houve diferença 

no total de erros por ação no índice geral (U de Mann-Whitney = 559; Z = -2,76; p < 

0,006), com posto médio de 30,40 para o grupo inferior e 34,35 para o grupo superior, 

sugerindo que o grupo com mais desatenção apresentou maior número de erros por ação 

no teste como um todo. Do mesmo modo, Houve diferença no total de erros de ambas 

as partes (U de Mann-Whitney = 559; Z = -2,05; p < 0,04), com posto médio de 32,51 

para o grupo inferior e 42,76 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais 

desatenção apresentou maior número de erros no total do teste. 

 

5.2.1.12 Go/No-Go Task e indicadores de hiperatividade 

A análise de Mann-Whitney comparando os grupos extremos formados a partir 

dos indicadores de hiperatividade do ETDAH revelou diferença entre quatro medidas do 
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Go/No-Go Task. Houve diferença no total de erros da parte 1  (U de Mann-Whitney = 

354; Z = -2,46; p < 0,02), com posto médio de 27,93 para o grupo inferior e 38,42 para 

o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de hiperatividade 

apresentou maior número de erros em geral na parte 1. Também houve diferença no 

número de erros por omissão na parte 1 (U de Mann-Whitney = 381; Z = -2,13; p < 

0,03), com posto médio de 28,71 para o grupo inferior e 38,59 para o grupo superior, 

sugerindo que o grupo com mais indicadores de hiperatividade apresentou maior 

número de erros por omissão na parte 1.  

Houve ainda diferença no número de erros por ação na parte 2 (U de Mann-

Whitney = 265; Z = -2,38; p < 0,02), com posto médio de 28,24 para o grupo inferior e 

39,09 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de 

hiperatividade apresentou maior número de erros por ação na parte 2.  

Finalmente, os grupos diferiram no tempo de reação na parte 2 (U de Mann-

Whitney = 225; Z = -2,06; p < 0,04), com posto médio de 22,33 para o grupo inferior e 

31,00 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de 

hiperatividade apresentou maior tempo de reação na parte 2 do Go/No-Go Task.  

Já os grupos extremos divididos a partir dos indicadores de hiperatividade pela 

SNAP-IV respondidas pelos pais apresentou uma duas diferenças significativas. Houve 

diferença nos erros por ação da parte 1 (U de Mann-Whitney = 413; Z = -1,91; p < 

0,05), com posto médio de 29,80 para os alunos com indicadores baixos de 

hiperatividade e 38,59 com indicadores mais altos, sugerindo que o grupo com mais 

indicadores de hiperatividade apresentaram maior número de erros por ação na parte 1. 

Houve diferença marginal no total de erros por ação (U de Mann-Whitney = 

418; Z = -1,78; p < 0,08), com posto médio de 38,16 para o grupo inferior e 51,66 para 

o grupo superior, sugerindo que o grupo com menos indicativos apresentou menos erros 

por ação. Também houve diferença marginal no tempo de reação da parte 1 (U de 

Mann-Whitney = 259; Z = -1,75; p < 0,08), com posto médio de 40,43 para o grupo 

inferior e 29,95 para o grupo superior, sugerindo que as crianças com menos indicativos 

de hiperatividade apresentou maior tempo de reação. 

Finalmente, os grupos extremos selecionados a partir dos indicadores de 

desatenção na SNAP-IV respondida pelos professores diferiram, conforme as análises 
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de Mann-Whitney, no total de seis medidas.  

Houve diferença no total de erros da parte 1 (U de Mann-Whitney = 656; Z = -

2,03; p < 0,04), com posto médio de 30,25 para o grupo inferior e 45,15 para o grupo 

superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de hiperatividade apresentou 

maior número total de erros na parte 1.  

Também houve diferença no número de erros por ação da parte 1 (U de Mann-

Whitney = 636; Z = -2,32; p < 0,02), com posto médio de 38,74 para o grupo inferior e 

50,78 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de 

hiperatividade apresentou maior número de erros por ação na parte 1.  

Os grupos diferiram, ainda, no número de erros por ação da parte 2 (U de Mann-

Whitney = 627; Z = -2,33; p < 0,02), com posto médio de 38,57 para o grupo inferior e 

51,04 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de 

hiperatividade apresentou maior número de erros por ação na parte 2.  

Houve diferença no número total de erros por ação no teste como um todo (U de 

Mann-Whitney = 606,5; Z = -2,46; p < 0,02), com posto médio de 38,16 para o grupo 

inferior e 51,66 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de 

hiperatividade apresentou maior número de erros por ação na??  

Também houve diferença no tempo de reação da parte 1 (U de Mann-Whitney = 

433; Z = -2,11; p < 0,03), com posto médio de 40,43 para o grupo inferior e 29,95 para 

o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais indicadores de hiperatividade 

apresentou menor tempo de reação na primeira parte do teste.  

Finalmente, os grupos diferiram também no tempo de reação do teste como um 

todo (U de Mann-Whitney = 431; Z = -2,00; p < 0,04), com posto médio de 39,73 para 

o grupo inferior e 29,87 para o grupo superior, sugerindo que o grupo com mais 

indicadores de hiperatividade apresentou menor tempo de reação no Go/No-Go Task 

como um todo. 
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 5.2.2 Correlações de Spearman entre funções executivas e indicadores de 

desatenção e hiperatividade 

 

Conforme exposto no item 5.1, também com o objetivo de verificar a relação 

entre indicadores de desatenção e hiperatividade e funções executivas, foram 

conduzidas análises de correlação de Spearman entre os desempenhos nos testes de 

funções executivas e os escores nas escalas de desatenção e hiperatividade, incluindo 

também as duas novas variáveis correspondentes à soma das escalas de desatenção e de 

hiperatividade. As correlações foram conduzidas tanto a partir da amostra geral, quanto 

para cada série escolar separadamente. 

 

5.2.2.1 Teste de Trilhas para pré-escolares (TTP) 

 As análises de correlação de Spearman entre o TTP e os indicadores de 

desatenção e hiperatividade, conforme pode ser verificado por meio das Tabelas de 14 a 

17, a seguir, apresentaram padrões diferentes quanto às medidas correlacionadas, níveis 

de significância e magnitude das correlações. As correlações significativas encontram-

se destacadas. Assim, observou-se um aumento das correlações nas análises por série 

escolar quando comparadas à análise realizada para a amostra geral e, também, aumento 

no número de correlações no 1º ano em relação às séries anteriores.  

Na análise para cada série separadamente, somente foram observadas 

correlações nas medidas de interferências (parte B menos parte A) para o 1º ano, mas 

não para as séries anteriores, sugerindo que tal medida passa a se correlacionar com 

indicadores de desatenção e hiperatividade somente em crianças mais velhas. Pode-se 

supor, portanto, que, nas crianças mais novas, a facilidade que as crianças apresentam 

na parte A em relação à parte B não está relacionada a desatenção e hiperatividade. 

Um dado interessante foi que, ao comparar as correlações entre funções 

executivas e as escalas respondidas por pais e por professores, observou-se que as 

informações relatadas por pais apresentaram menos correlações com os desempenhos no 

TTP do que as informações relatadas por professores. No que tange às diferenças entre 

indicadores de desatenção e de hiperatividade, houve correlações para ambos os 

domínios, no entanto, com predomínio de correlações entre as medidas do TTP e os 

indicadores de desatenção. 
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Tabela 14. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para 
Pré-escolares (TTP) na amostra geral. 

 
   TTP A 

Seq 
TTP A 
Con 

TTP A 
Erros 

TTP A 
Tempo 

TTP B 
Seq 

TTP B 
Con 

TTP B 
Erros 

TTP B 
Tempo 

TTP I 
Seq 

TTP I 
Con 

TTP I 
Erros 

TTP I 
Tempo 

 ETDAH Des rho -0,096 -0,091 0,099 0,017 -0,168 -0,070 0,020 -0,054 -0,063 -0,040 -0,050 -0,073 

p 0,264 0,294 0,252 0,843 0,050 0,420 0,820 0,533 0,464 0,641 0,565 0,399 

ETDAH Hip rho -0,071 -0,025 0,068 -0,139 -0,070 -0,117 0,127 -0,252**  0,042 -0,093 0,105 -0,195* 

p 0,410 0,773 0,430 0,112 0,421 0,177 0,141 0,003 0,628 0,284 0,225 0,024 

SNAP pais Des rho 0,008 -0,018 -0,023 0,054 0,079 -0,089 0,014 0,066 0,065 -0,093 0,035 -0,085 

p 0,931 0,836 0,787 0,538 0,362 0,304 0,873 0,447 0,449 0,279 0,687 0,330 

SNAP pais Hip rho -0,009 0,008 0,012 0,029 -0,030 -0,146 0,011 0,102 -0,027 -0,185* 0,015 0,032 

p 0,919 0,922 0,890 0,743 0,725 0,090 0,899 0,241 0,754 0,031 0,864 0,716 

SNAP prof Des rho -0,190* -0,190* 0,178* 0,001 -0,216* -0,241**  0,105 -0,086 -0,058 -0,162 0,007 -0,184* 

p 0,026 0,026 0,038 0,990 0,011 0,005 0,220 0,324 0,499 0,059 0,937 0,033 

SNAP prof Hip rho -0,052 -0,012 0,024 -0,184* -0,068 -0,116 0,049 -0,275**  0,031 -0,105 0,041 -0,194* 

p 0,546 0,889 0,781 0,035 0,431 0,177 0,572 0,001 0,718 0,222 0,637 0,024 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,099 -0,097 0,098 0,000 -0,154 -0,093 0,026 -0,046 -0,065 -0,064 -0,041 -0,092 

p 0,252 0,262 0,254 0,999 0,073 0,282 0,766 0,599 0,451 0,456 0,632 0,291 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho -0,054 -0,008 0,050 -0,142 -0,066 -0,139 0,112 -0,222* 0,021 -0,134 0,098 -0,182* 

p 0,529 0,924 0,562 0,105 0,442 0,107 0,195 0,010 0,811 0,119 0,256 0,035 

*p<0,05; **p<0,01
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Tabela 15. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para 
Pré-escolares (TTP) na 1ª fase. 

 

 
TTP A 

Seq 
TTP A 
Con 

TTP A 
Erros 

TTP A 
Tempo 

TTP B 
Seq 

TTP B 
Con 

TTP B 
Erros 

TTP B 
Tempo 

TTP I 
Seq 

TTP I 
Con 

TTP I 
Erros 

TTP I 
Tempo 

  ETDAH Des rho -0,296 -0,187 0,215 0,180 -0,438**  -0,275 -0,090 0,138 0,092 -0,146 -0,249 0,100 

P 0,075 0,268 0,201 0,294 0,007 0,100 0,596 0,429 0,588 0,389 0,137 0,556 

ETDAH Hip rho -0,060 0,182 0,069 -0,057 0,011 -0,161 0,359* -0,013 0,099 -0,188 0,289 0,186 

P 0,723 0,281 0,684 0,742 0,947 0,342 0,029 0,939 0,558 0,266 0,083 0,271 

SNAP pais Des rho 0,034 -0,043 -0,136 0,193 0,011 -0,032 -0,122 0,008 0,010 -0,035 -0,049 -0,295 

P 0,840 0,799 0,423 0,259 0,947 0,852 0,471 0,964 0,951 0,835 0,772 0,076 

SNAP pais Hip rho 0,138 0,213 -0,093 0,190 0,125 0,045 -0,235 0,316 -0,042 -0,083 -0,160 0,106 

P 0,417 0,205 0,584 0,267 0,460 0,790 0,162 0,064 0,805 0,625 0,344 0,533 

SNAP prof Des rho -0,383* -0,233 0,190 0,228 -0,502**  -0,378* 0,012 0,206 0,136 -0,209 -0,120 0,100 

p 0,019 0,165 0,260 0,182 0,002 0,021 0,945 0,234 0,421 0,214 0,480 0,558 

SNAP prof Hip rho -0,141 0,023 0,103 -0,114 -0,120 -0,301 0,299 -0,030 0,066 -0,244 0,212 0,121 

p 0,407 0,893 0,543 0,509 0,481 0,070 0,073 0,864 0,698 0,145 0,209 0,474 

Desatenção 
(soma das escalas) 

rho -0,288 -0,183 0,188 0,231 -0,384* -0,240 -0,123 0,119 0,129 -0,124 -0,260 0,019 

p 0,084 0,279 0,266 0,175 0,019 0,152 0,469 0,497 0,446 0,463 0,120 0,913 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho -0,035 0,224 0,050 -0,060 0,120 -0,079 0,199 0,050 0,135 -0,155 0,164 0,224 

p 0,839 0,182 0,769 0,726 0,481 0,644 0,239 0,776 0,425 0,360 0,332 0,182 

*p<0,05; **p<0,01 
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Tabela 16. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para 
Pré-escolares (TTP) na 2ª fase. 

 

 
TTP A 

Seq 
TTP A 
Con 

TTP A 
Erros 

TTP A 
Tempo 

TTP B 
Seq 

TTP B 
Con 

TTP B 
Erros 

TTP B 
Tempo 

TTP I 
Seq 

TTP I 
Con 

TTP I 
Erros 

TTP I 
Tempo 

  ETDAH Des rho -0,073 -0,044 0,060 0,030 -0,081 0,235 -0,101 -0,033 0,005 0,242 -0,171 0,047 

p 0,651 0,785 0,712 0,858 0,615 0,139 0,532 0,838 0,975 0,127 0,286 0,775 

ETDAH Hip rho -0,043 0,005 0,009 -0,054 0,225 0,182 -0,090 -0,090 0,260 0,184 -0,134 -0,059 

p 0,787 0,976 0,956 0,743 0,157 0,253 0,574 0,576 0,100 0,251 0,402 0,719 

SNAP pais Des rho 0,095 0,095 -0,099 0,011 0,165 -0,075 -0,010 0,166 0,060 -0,104 0,047 0,084 

p 0,556 0,554 0,536 0,948 0,302 0,641 0,949 0,299 0,711 0,519 0,771 0,605 

SNAP pais Hip rho 0,140 0,131 -0,138 -0,198 0,005 -0,033 -0,051 -0,077 -0,106 -0,090 0,029 -0,053 

p 0,381 0,413 0,389 0,228 0,975 0,836 0,752 0,632 0,509 0,577 0,856 0,746 

SNAP prof Des rho -0,343* -0,330* 0,330* 0,398* -0,084 -0,242 0,202 0,279 0,137 -0,070 0,012 -0,054 

p 0,028 0,035 0,035 0,012 0,601 0,127 0,206 0,077 0,394 0,664 0,939 0,741 

SNAP prof Hip rho -0,319* -0,277 0,291 0,015 0,162 0,035 -0,019 0,013 0,368* 0,224 -0,267 0,005 

p 0,042 0,079 0,065 0,929 0,310 0,829 0,908 0,934 0,018 0,160 0,091 0,974 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,083 -0,057 0,072 -0,038 -0,054 0,188 -0,066 -0,003 0,026 0,208 -0,142 0,068 

p 0,605 0,723 0,656 0,820 0,735 0,238 0,680 0,986 0,873 0,191 0,374 0,679 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho -0,010 0,030 -0,019 -0,084 0,145 0,066 -0,053 -0,076 0,143 0,052 -0,061 -0,059 

p 0,952 0,855 0,904 0,613 0,366 0,682 0,744 0,638 0,373 0,747 0,703 0,720 

*p<0,05; **p<0,01 
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Tabela 17. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Trilhas para 
Pré-escolares (TTP) no 1º ano. 

 

 
TTP A 

Seq 
TTP A 
Con 

TTP A 
Erros 

TTP A 
Tempo 

TTP B 
Seq 

TTP B 
Con 

TTP B 
Erros 

TTP B 
Tempo 

TTP I 
Seq 

TTP I 
Con 

TTP I 
Erros 

TTP I 
Tempo 

  ETDAH Des rho -0,094 -0,126 0,126 0,181 -0,281* -0,354**  0,305* -0,065 -0,240 -0,311* 0,217 -0,208 

p 0,482 0,345 0,345 0,179 0,033 0,006 0,020 0,632 0,069 0,018 0,102 0,121 

ETDAH Hip rho 0,177 0,183 -0,183 -0,111 -0,021 -0,021 -0,071 -0,321* -0,122 -0,104 -0,008 -0,303* 

p 0,183 0,170 0,170 0,409 0,878 0,873 0,595 0,015 0,361 0,435 0,952 0,022 

SNAP pais Des rho -0,003 -0,026 0,026 0,022 0,067 -0,112 0,084 0,016 0,074 -0,126 0,053 -0,087 

p 0,980 0,849 0,849 0,873 0,616 0,404 0,531 0,904 0,579 0,345 0,693 0,518 

SNAP pais Hip rho 0,024 0,036 -0,036 0,051 -0,044 -0,267* 0,084 0,014 -0,031 -0,288* 0,077 -0,033 

p 0,858 0,788 0,788 0,708 0,744 0,043 0,531 0,919 0,815 0,029 0,566 0,806 

SNAP prof Des rho -0,151 -0,177 0,177 0,033 -0,337**  -0,373**  0,239 -0,129 -0,269* -0,293* 0,107 -0,247 

p 0,253 0,179 0,179 0,807 0,009 0,004 0,069 0,339 0,039 0,024 0,421 0,061 

SNAP prof Hip rho 0,247 0,259* -0,259* -0,159 -0,056 -0,045 -0,046 -0,352**  -0,178 -0,147 0,053 -0,267* 

p 0,059 0,047 0,047 0,237 0,672 0,736 0,732 0,007 0,178 0,266 0,688 0,043 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,062 -0,094 0,094 0,102 -0,260* -0,346**  0,275* -0,070 -0,251 -0,322* 0,203 -0,190 

p 0,643 0,483 0,483 0,451 0,048 0,008 0,036 0,605 0,058 0,014 0,127 0,156 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho 0,172 0,179 -0,179 -0,130 -0,043 -0,085 -0,015 -0,300* -0,141 -0,161 0,043 -0,275* 

p 0,197 0,178 0,178 0,337 0,748 0,528 0,913 0,024 0,292 0,227 0,747 0,038 

*p<0,05; **p<0,01 
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5.2.2.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

Foram conduzidas análises de correlação de Spearman entre os desempenhos no 

TAC e as escalas respondidas por pais e professores, primeiramente para a amostra 

como um todo e, em seguida, para cada série separadamente. As Tabelas de 18 a 21, a 

seguir, sumarizam tais correlações, sendo que as significativas encontram-se destacadas. 

  Observou-se aumento no número e na magnitude das correlações nas análises 

por série escolar quando comparadas à análise realizada para a amostra geral, tal como 

observado anteriormente no TTP. Porém, observou-se que já houve correlações desde a 

1ª fase entre TAC e as escalas, mais do que ocorreu com o TTP. Esses resultados 

conjuntamente podem sugerir que, nas crianças menores, os indicadores de desatenção e 

hiperatividade (mas, especialmente desatenção) estão mais correlacionados com 

habilidades atencionais mais básicas, como as medidas pelo TAC, especialmente na 

parte 1, a mais simples. E que, somente nas crianças mais velhas, os indicadores de 

desatenção e hiperatividade parecem estar mais relacionados a habilidades atencionais 

com características executivas, as quais poderiam ser observadas nas medidas de 

interferência do TTP. 

 Em relação às análises conduzidas para cada série separadamente, apesar da 

redução no número de correlações da 2ª fase, não houve, de modo geral, diferenças nos 

padrões de correlação quando observadas as medidas nas três partes do TAC 

comparando as três séries entre si. Isso pode sugerir que, para a faixa escolar avaliada 

nesse estudo (1ª fase a 1º ano), pode ser mais interessante utilizar somente um tipo de 

escore do TAC, pois este já seria representativo da relação com os indicadores de 

desatenção e hiperatividade. 
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Tabela 18. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC) na amostra geral. 

 
   TAC 1 

Acertos 
TAC 1 
Erros 

TAC 2 
Acertos 

TAC 2 
Erros 

TAC 3 
Acertos 

TAC 3 
Erros 

TAC Tot 
Acertos 

TAC Tot 
Erros 

 ETDAH Des rho -0,045 0,078 -0,149 -0,045 -0,026 0,008 -0,067 -0,067 

p 0,601 0,366 0,083 0,604 0,766 0,925 0,438 0,437 

ETDAH Hip rho 0,088 0,047 0,009 0,089 0,028 0,165 0,079 0,132 

p 0,306 0,589 0,921 0,300 0,745 0,055 0,359 0,124 

SNAP pais Des rho -0,160 -0,002 -0,010 0,152 -0,059 0,004 -0,153 0,032 

p 0,063 0,980 0,905 0,078 0,498 0,965 0,075 0,714 

SNAP pais Hip rho -0,100 -0,009 0,107 0,068 -0,090 0,127 -0,085 0,102 

p 0,246 0,917 0,216 0,431 0,295 0,141 0,325 0,236 

SNAP prof Des rho -0,057 0,024 -0,106 0,026 -0,040 0,055 -0,072 0,007 

p 0,513 0,779 0,221 0,763 0,646 0,522 0,401 0,932 

SNAP prof Hip rho 0,143 0,018 0,084 -0,034 0,104 0,098 0,161 0,031 

p 0,096 0,839 0,331 0,692 0,227 0,254 0,059 0,715 

Desatenção (soma das escalas) rho -0,059 0,057 -0,148 -0,020 -0,021 0,002 -0,076 -0,062 

p 0,495 0,511 0,085 0,819 0,811 0,978 0,378 0,471 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,066 0,040 0,034 0,076 0,021 0,164 0,068 0,122 

p 0,446 0,645 0,694 0,378 0,811 0,056 0,433 0,155 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: TAC 1: parte 1 do TAC; TAC 2: parte 2 do TAC; TAC 3: parte 3 do TAC; TAC Tot: soma 

das três partes do TAC. 
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Tabela 19. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC) na 1ª fase. 

 
TAC 1 
Acertos 

TAC 1 
Erros 

TAC 2 
Acertos 

TAC 2 
Erros 

TAC 3 
Acertos 

TAC 3 
Erros 

TAC Tot 
Acertos 

TAC Tot 
Erros 

  ETDAH Des rho -0,325* 0,121 -0,385* 0,017 -0,407* 0,115 -0,445**  0,040 

p 0,050 0,476 0,019 0,919 0,012 0,500 0,006 0,816 

ETDAH Hip rho -0,237 -0,038 -0,284 -0,007 0,012 -0,008 -0,208 -0,066 

p 0,157 0,821 0,089 0,968 0,946 0,963 0,216 0,697 

SNAP pais Des rho -0,278 -0,261 0,050 -0,064 -0,064 -0,015 -0,252 -0,123 

p 0,095 0,118 0,767 0,705 0,707 0,930 0,132 0,468 

SNAP pais Hip rho -0,291 -0,234 0,017 0,140 0,176 -0,258 -0,147 -0,225 

p 0,080 0,163 0,918 0,410 0,299 0,123 0,386 0,180 

SNAP prof Des rho -0,463**  0,117 -0,390* 0,163 -0,333* 0,117 -0,523**  0,100 

p 0,004 0,489 0,017 0,337 0,044 0,492 0,001 0,555 

SNAP prof Hip rho -0,310 -0,029 -0,196 -0,054 0,091 -0,170 -0,222 -0,184 

p 0,062 0,863 0,245 0,751 0,592 0,314 0,187 0,277 

Desatenção (soma das escalas) rho -0,390* 0,053 -0,389* 0,040 -0,363* 0,109 -0,480**  0,010 

p 0,017 0,754 0,017 0,815 0,027 0,521 0,003 0,951 

Hiperatividade (soma das escalas) rho -0,317 -0,153 -0,308 0,034 0,108 -0,131 -0,229 -0,178 

p 0,056 0,365 0,064 0,843 0,525 0,439 0,173 0,292 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: TAC 1: parte 1 do TAC; TAC 2: parte 2 do TAC; TAC 3: parte 3 do TAC; TAC Tot: soma 

das três partes do TAC. 
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Tabela 20. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC) na 2ª fase. 
 

 
TAC 1 
Acertos 

TAC 1 
Erros 

TAC 2 
Acertos 

TAC 2 
Erros 

TAC 3 
Acertos 

TAC 3 
Erros 

TAC Tot 
Acertos 

TAC Tot 
Erros 

  ETDAH Des rho 0,113 0,078 0,066 -0,242 0,131 0,087 0,132 -0,060 

p 0,481 0,630 0,684 0,127 0,414 0,591 0,412 0,708 

ETDAH Hip rho 0,147 0,010 0,158 -0,139 0,103 0,049 0,131 -0,028 

p 0,359 0,952 0,324 0,387 0,520 0,760 0,414 0,863 

SNAP pais Des rho -0,112 0,237 0,008 0,327* -0,202 0,234 -0,160 0,385* 

p 0,484 0,136 0,961 0,037 0,206 0,140 0,318 0,013 

SNAP pais Hip rho -0,112 0,154 -0,023 0,024 -0,080 0,210 -0,140 0,106 

p 0,485 0,337 0,888 0,883 0,619 0,188 0,384 0,508 

SNAP prof Des rho -0,351* -0,057 -0,041 -0,110 -0,361* 0,210 -0,360* 0,136 

p 0,025 0,722 0,800 0,493 0,020 0,187 0,021 0,398 

SNAP prof Hip rho 0,138 0,052 0,028 -0,172 0,110 0,133 0,116 -0,020 

p 0,389 0,746 0,860 0,282 0,495 0,408 0,469 0,903 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,083 0,062 0,063 -0,133 0,088 0,120 0,090 0,025 

p 0,607 0,699 0,697 0,406 0,586 0,455 0,576 0,875 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,066 0,043 0,083 -0,132 0,043 0,145 0,038 0,016 

p 0,680 0,789 0,606 0,411 0,788 0,366 0,816 0,919 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: TAC 1: parte 1 do TAC; TAC 2: parte 2 do TAC; TAC 3: parte 3 do TAC; TAC Tot: soma 

das três partes do TAC. 
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Tabela 21. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC) no 1º ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: TAC 1: parte 1 do TAC; TAC 2: parte 2 do TAC; TAC 3: parte 3 do TAC; TAC Tot: soma 

das três partes do TAC. 

 
TAC 1 
Acertos 

TAC 1 
Erros 

TAC 2 
Acertos 

TAC 2 
Erros 

TAC 3 
Acertos 

TAC 3 
Erros 

TAC Tot 
Acertos 

TAC Tot 
Erros 

  ETDAH Des rho -0,265* 0,198 -0,337**  0,184 -0,146 -0,052 -0,281* -0,064 

p 0,045 0,136 0,010 0,168 0,275 0,699 0,031 0,630 

ETDAH Hip rho 0,289* 0,051 0,110 0,105 0,193 0,097 0,339**  0,110 

p 0,028 0,701 0,412 0,434 0,147 0,467 0,009 0,409 

SNAP pais Des rho -0,158 0,204 -0,053 0,188 0,085 -0,139 -0,106 -0,055 

p 0,235 0,125 0,691 0,157 0,527 0,299 0,425 0,677 

SNAP pais Hip rho 0,067 0,171 0,365**  -0,017 -0,053 0,194 0,097 0,142 

p 0,617 0,200 0,005 0,899 0,690 0,144 0,466 0,282 

SNAP prof Des rho -0,148 0,139 -0,275* 0,200 -0,064 0,125 -0,180 0,109 

p 0,266 0,299 0,037 0,132 0,631 0,348 0,173 0,413 

SNAP prof Hip rho 0,252 0,040 0,166 -0,028 0,119 0,156 0,307* 0,085 

p 0,057 0,765 0,213 0,837 0,375 0,241 0,018 0,520 

Desatenção (soma das escalas) rho -0,260* 0,202 -0,313* 0,195 -0,110 -0,020 -0,263* -0,030 

p 0,048 0,129 0,017 0,143 0,413 0,884 0,045 0,819 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,258 0,075 0,186 0,088 0,165 0,129 0,320* 0,123 

p 0,051 0,575 0,161 0,513 0,214 0,336 0,014 0,355 
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5.2.2.3 Teste de Stroop para Pré-escolares 

Foram conduzidas análises de correlação de Spearman entre os desempenhos no 

Teste de Stroop e as escalas respondidas por pais e professores, primeiramente para a 

amostra como um todo e, em seguida, para cada série separadamente. As Tabelas de 22 

a 25, a seguir, sumarizam tais correlações, sendo que as significativas encontram-se 

destacadas.    

A partir das análises, foi possível verificar que as medidas de tempo de reação 

(em milésimos de segundos) estiveram mais correlacionadas com indicadores de 

desatenção, enquanto os escores (medidas de acerto) estiveram relacionadas a ambos os 

domínios (desatenção e hiperatividade). Além disso, as correlações positivas entre 

tempo de reação e indicadores de desatenção permitiram verificar que as crianças com 

mais indicadores de desatenção obtiveram maiores tempos de reação, tanto na parte 

incongruente (nomeação correta da figuras), quanto na parte incongruente (nomeação 

inversa), sugerindo que, nesta faixa etária, não há efeito de interferência. Ou seja, a 

desatenção relacionou-se a desempenho rebaixado em ambas as partes. Também na 

análise para a amostra geral pode-se observar que os indicadores de hiperatividade 

correlacionaram-se negativamente com o escore na parte congruente do instrumento, 

indicando que as crianças com mais indicadores de hiperatividade obtiveram menos 

acertos. 

 As análises para cada série separadamente revelaram correlações entre as 

medidas de interferência (parte incongruente menos parte congruente) e os indicadores 

de desatenção e hiperatividade, porém de modo pouco consistente. Não houve 

correlações na 1ª fase para os escores e tempo de reação das partes congruente e 

incongruente em relação aos indicadores, sugerindo que a habilidade avaliada por cada 

parte isoladamente não está relacionada com desatenção e hiperatividade nesta faixa 

etária. Tais correlações começam a estar presentes somente nas séries posteriores. 
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Tabela 22. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para 
pré-escolares na amostra geral. 

   Stroop 
cong TR 

Stroop 
cong Esc 

Stroop 
incon TR 

Stroop  
incon Esc 

Stroop 
interf TR 

Stroop  
interf Esc 

 ETDAH Des rho 0,181* -0,105 0,222* -0,128 0,084 -0,075 

p 0,041 0,236 0,012 0,151 0,346 0,402 

ETDAH Hip rho -0,003 -0,200* -0,002 -0,110 -0,004 0,120 

p 0,974 0,023 0,978 0,215 0,963 0,177 

SNAP pais Des rho 0,114 0,035 0,054 0,048 0,004 -0,005 

p 0,199 0,692 0,548 0,594 0,967 0,959 

SNAP pais Hip rho 0,132 -0,074 0,143 -0,054 0,070 0,017 

p 0,137 0,405 0,108 0,542 0,434 0,849 

SNAP prof Des rho 0,110 -0,247**  0,134 -0,343**  0,046 -0,075 

p 0,214 0,005 0,132 0,000 0,604 0,399 

SNAP prof Hip rho -0,045 -0,192* -0,075 -0,157 -0,048 0,107 

p 0,614 0,029 0,398 0,077 0,591 0,231 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,178* -0,144 0,199* -0,162 0,067 -0,065 

p 0,044 0,105 0,024 0,068 0,454 0,465 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,014 -0,193* 0,007 -0,132 -0,004 0,099 

p 0,873 0,029 0,934 0,136 0,964 0,264 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: cong: itens congruentes; incon: itens incongruentes; interf: medida de interferência 

(incongruente menos congruente); Esc: acertos; TR: tempo de reação.



77 
 

  

Tabela 23. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para 
pré-escolares na 1ª fase. 

 

 
Stroop  

cong TR 
Stroop  

cong Esc 
Stroop  

incon TR 
Stroop  

incon Esc 
Stroop  

interf TR 
Stroop  

interf Esc 

  ETDAH Des rho 0,174 0,200 0,153 0,014 -0,147 -0,226 

p 0,341 0,272 0,404 0,941 0,423 0,213 

ETDAH Hip rho 0,009 0,028 0,123 0,121 0,223 0,263 

p 0,960 0,878 0,501 0,509 0,220 0,146 

SNAP pais Des rho 0,124 -0,105 -0,152 0,066 -0,298 0,000 

p 0,499 0,568 0,406 0,720 0,098 0,998 

SNAP pais Hip rho 0,063 -0,047 -0,028 0,175 0,021 0,220 

p 0,730 0,797 0,880 0,339 0,909 0,225 

SNAP prof Des rho 0,236 -0,017 0,260 -0,187 -0,070 -0,184 

p 0,193 0,927 0,151 0,305 0,702 0,313 

SNAP prof Hip rho -0,091 -0,041 0,162 -0,103 0,350* 0,139 

p 0,621 0,826 0,377 0,577 0,049 0,449 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,200 0,158 0,121 0,047 -0,199 -0,172 

p 0,274 0,387 0,510 0,798 0,274 0,347 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,005 0,023 0,129 0,160 0,274 0,342 

p 0,979 0,899 0,482 0,383 0,129 0,056 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: cong: itens congruentes; incon: itens incongruentes; interf: medida de interferência 

(incongruente menos congruente); Esc: acertos; TR: tempo de reação.
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Tabela 24. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para 
pré-escolares na 2ª fase. 

 

 
Stroop  

cong TR 
Stroop  

cong Esc 
Stroop 

 incon TR 
Stroop  

incon Esc 
Stroop  

interf TR 
Stroop 

 interf Esc 

  ETDAH Des rho 0,260 -0,233 0,305 -0,039 0,060 0,102 

p 0,105 0,147 0,059 0,815 0,717 0,536 

ETDAH Hip rho 0,275 -0,305 0,270 -0,122 0,034 0,193 

p 0,085 0,056 0,097 0,458 0,838 0,239 

SNAP pais Des rho -0,006 -0,140 0,133 -0,097 0,267 -0,037 

p 0,970 0,387 0,420 0,559 0,100 0,822 

SNAP pais Hip rho 0,109 -0,198 0,251 -0,153 0,219 0,057 

p 0,502 0,222 0,124 0,353 0,180 0,730 

SNAP prof Des rho 0,484**  -0,264 0,625**  -0,386* 0,350* -0,274 

p 0,002 0,100 0,000 0,015 0,029 0,091 

SNAP prof Hip rho 0,285 -0,108 0,229 -0,108 -0,038 0,080 

p 0,075 0,509 0,162 0,515 0,818 0,628 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,265 -0,299 0,326* -0,062 0,132 0,109 

p 0,099 0,061 0,043 0,707 0,422 0,510 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,235 -0,272 0,262 -0,160 0,071 0,126 

p 0,145 0,089 0,108 0,330 0,668 0,444 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: cong: itens congruentes; incon: itens incongruentes; interf: medida de interferência 

(incongruente menos congruente); Esc: acertos; TR: tempo de reação.
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Tabela 25. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Stroop para 
pré-escolares no 1º ano. 

 

 
Stroop  

cong TR 
Stroop  

cong Esc 
Stroop  

incon TR 
Stroop 

 incon Esc 
Stroop  

interf TR 
Stroop  

interf Esc 

  ETDAH Des rho 0,219 0,051 0,371**  -0,237 0,286* -0,213 

p 0,101 0,709 0,004 0,075 0,031 0,111 

ETDAH Hip rho -0,266* -0,163 -0,148 -0,063 0,032 0,091 

p 0,046 0,227 0,271 0,643 0,813 0,501 

SNAP pais Des rho 0,207 0,159 0,143 0,149 0,032 0,017 

p 0,122 0,237 0,289 0,269 0,813 0,899 

SNAP pais Hip rho 0,019 -0,041 0,032 -0,012 -0,014 -0,013 

p 0,886 0,761 0,814 0,927 0,916 0,922 

SNAP prof Des rho 0,055 -0,206 0,239 -0,402**  0,260 -0,044 

p 0,685 0,123 0,074 0,002 0,051 0,743 

SNAP prof Hip rho -0,225 -0,193 -0,135 -0,091 -0,005 0,115 

p 0,092 0,151 0,317 0,500 0,968 0,393 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,185 -0,006 0,335* -0,258 0,272* -0,156 

p 0,168 0,963 0,011 0,052 0,041 0,248 

Hiperatividade (soma das escalas) rho -0,238 -0,159 -0,151 -0,090 -0,001 0,065 

p 0,074 0,239 0,263 0,506 0,994 0,632 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: cong: itens congruentes; incon: itens incongruentes; interf: medida de interferência 

(incongruente menos congruente); Esc: acertos; TR: tempo de reação.
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5.2.2.4 Teste de Geração Semântica 
 

Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos no Teste de Geração 

Semântica e as escalas respondidas por pais e professores foram conduzidas, 

primeiramente para a amostra como um todo e, em seguida, para cada série 

separadamente. As Tabelas de 26 a 29, a seguir, sumarizam tais correlações, sendo que 

as significativas encontram-se destacadas. 

 Para a amostra geral, houve correlações significativas entre as medidas do Teste 

de Geração Semântica e os indicadores de desatenção e hiperatividade, sendo que 

escores em hiperatividade correlacionaram-se mais com escores (de alta seleção e de 

interferência) do que com tempo de reação, mostrando que crianças com mais sinais de 

hiperatividade apresentaram maiores escores em alta seleção e em interferência (alta 

seleção menos baixa seleção). Ou seja, em itens de alta seleção (alto número de 

estímulos concorrentes) as crianças com mais sinais de hiperatividade tiveram melhor 

desempenho, provavelmente porque não são afetadas pela maior demanda de 

seletividade e controle inibitório, o que pode ser significativo de menor controle 

inibitório nessas crianças. Da mesma forma, o escore de interferência (alta seleção 

menos baixa seleção) relacionou-se positivamente com hiperatividade, sugerindo que, 

quanto mais indicadores de hiperatividade, tanto menos negativa a diferença entre alta e 

baixa seleção, ou seja, menos afetadas as crianças são pela alta seleção em relação à 

baixa, novamente sugerindo menor presença de controle inibitório e atenção seletiva. 

 Ainda nas análises para a amostra geral, as correlações com indicadores de 

desatenção indicaram que crianças com mais indicadores apresentaram pior escore, 

tanto em itens de alta quanto em baixa seleção. Além disso, houve correlação positiva 

entre desatenção e escore de interferência, indicando que, quanto menos negativo o 

escore de interferência, maior os indicadores de desatenção. Assim, esse resultado 

indica que a diferença entre alta e baixa seleção não é tão grande nas crianças com mais 

sinais de desatenção, o que confirma os dados de hiperatividade. 

Quanto às análises de correlação por série, não houve correlações significativas 

entre os indicadores e medidas de interferência nas crianças da 1ª fase, mas somente 

uma correlação nas crianças da 2ª fase e quatro correlações para o 1º ano. Ou seja, o 

controle inibitório, avaliado pelas medidas de interferência, passou a estar mais 
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correlacionado com sinais de desatenção e hiperatividade em crianças mais velhas, mas 

não em crianças mais novas. 

Também nas análises por série, considerando as medidas de escore e tempo de 

reação dos itens de alta seleção, observou-se que, na 1ª fase, estes correlacionaram-se 

negativamente com desatenção. Ou seja, crianças com mais sinais de desatenção 

acertaram menos. Mas, no 1º ano, as correlações foram positivas com hiperatividade. 

Ou seja, crianças com mais sinais de hiperatividade acertaram mais. 

Finalmente, nas análises por série, verificou-se que o tempo de reação de 

crianças menores esteve mais correlacionado de forma positiva com desatenção, ou seja, 

crianças que demoravam mais apresentaram mais sinais de desatenção. Já no 1º ano, o 

tempo de reação passou a se correlacionar de forma positiva com hiperatividade. Ou 

seja, crianças que demoravam menos apresentavam mais sinais de hiperatividade. 
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Tabela 26. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração 
Semântica na amostra geral. 

   TGS Alta 
Escore 

TGS Baixa 
Escore 

TGS  
Interf Esc 

TGS Alta 
TR 

TGS Baixa 
 TR 

TGS  
Interf TR 

 ETDAH Des rho - 0,014 - 0,138 0,066 - 0,066 0,138 - 0,173* 

p 0,870 0,114 0,453 0,454 0,115 0,048 

ETDAH Hip rho 0,182* 0,027 0,198* - 0,066 - 0,095 - 0,071 

p 0,037 0,760 0,023 0,455 0,281 0,421 

SNAP pais Des rho - 0,169 - 0,139 - 0,059 0,006 0,125 - 0,066 

p 0,053 0,113 0,499 0,947 0,153 0,452 

SNAP pais Hip rho 0,057 - 0,044 0,108 0,028 0,045 - 0,020 

p 0,513 0,617 0,216 0,754 0,609 0,817 

SNAP prof Des rho - 0,035 - 0,315**  0,208* 0,039 0,158 - 0,066 

p 0,694 0,000 0,017 0,661 0,070 0,453 

SNAP prof Hip rho 0,179* 0,055 0,147 - 0,045 - 0,133 - 0,023 

p 0,039 0,529 0,093 0,608 0,128 0,794 

Desatenção (soma das escalas) rho - 0,029 - 0,190* 0,105 - 0,060 0,139 - 0,163 

p 0,745 0,029 0,230 0,497 0,112 0,062 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,191* 0,022 0,215* - 0,034 - 0,083 - 0,036 

p 0,028 0,805 0,013 0,703 0,343 0,680 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: Alta: itens de alta seleção; Baixa: itens de baixa seleção; Interf: medida de interferência 

(alta menos baixa); TR: tempo de reação.
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Tabela 27. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração 
Semântica na 1ª fase. 

 
TGS Alta 

Escore 
TGS Baixa 

Escore 
TGS Interf 

Esc 
TGS Alta 

TR 
TGS Baixa 

TR 
TGS  

Interf TR 

  ETDAH Des rho -0,341* -0,354* -0,134 0,124 0,534**  -0,244 

p 0,045 0,037 0,442 0,476 0,001 0,157 

ETDAH Hip rho -0,057 0,158 -0,120 0,192 0,243 0,123 

p 0,746 0,365 0,492 0,268 0,160 0,481 

SNAP pais Des rho -0,334 -0,184 -0,231 0,057 0,164 -0,106 

p 0,050 0,290 0,181 0,747 0,346 0,544 

SNAP pais Hip rho -0,050 -0,016 0,019 0,345* 0,216 0,224 

p 0,775 0,929 0,913 0,042 0,212 0,196 

SNAP prof Des rho -0,216 -0,306 -0,076 0,114 0,424* -0,126 

p 0,213 0,074 0,664 0,513 0,011 0,472 

SNAP prof Hip rho -0,024 0,172 -0,119 0,115 0,134 0,157 

p 0,890 0,323 0,496 0,512 0,443 0,369 

Desatenção (soma das escalas) rho -0,395* -0,365* -0,192 0,212 0,553**  -0,160 

p 0,019 0,031 0,268 0,222 0,001 0,357 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,001 0,205 -0,089 0,313 0,278 0,240 

p 0,996 0,238 0,610 0,067 0,106 0,164 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: Alta: itens de alta seleção; Baixa: itens de baixa seleção; Interf: medida de interferência 

(alta menos baixa); TR: tempo de reação.
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Tabela 28. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração 
Semântica na 2ª fase. 

 
    TGS Alta 

Escore 
TGS Baixa 

Escore 
TGS Interf 

Esc 
TGS Alta 

TR 
TGS Baixa 

TR 
TGS Interf 

TR 

  ETDAH Des rho 0,144 0,035 0,076 -0,065 0,012 -0,118 

p 0,374 0,831 0,643 0,692 0,941 0,469 

ETDAH Hip rho -0,012 0,031 -0,022 -0,245 0,128 -0,415**  

p 0,941 0,851 0,892 0,127 0,430 0,008 

SNAP pais Des rho -0,256 -0,224 0,024 -0,057 0,181 -0,165 

p 0,111 0,165 0,883 0,728 0,264 0,310 

SNAP pais Hip rho 0,107 0,070 0,160 0,020 0,152 -0,118 

p 0,512 0,666 0,323 0,903 0,349 0,467 

SNAP prof Des rho -0,339* -0,588**  0,095 0,183 0,352* -0,072 

p 0,032 0,000 0,562 0,259 0,026 0,658 

SNAP prof Hip rho -0,048 -0,034 -0,085 -0,026 0,272 -0,273 

p 0,769 0,833 0,601 0,873 0,090 0,089 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,096 -0,034 0,128 -0,092 0,040 -0,166 

p 0,558 0,836 0,430 0,571 0,805 0,306 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,066 0,077 0,081 -0,105 0,190 -0,297 

p 0,686 0,635 0,621 0,519 0,241 0,062 
*p<0,05; **p<0,01 Nota: Alta: itens de alta seleção; Baixa: itens de baixa seleção; Interf: medida de interferência 

(alta menos baixa); TR: tempo de reação.
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Tabela 29. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Teste de Geração 
Semântica no 1º ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: Alta: itens de alta seleção; Baixa: itens de baixa seleção; Interf: medida de interferência 
(alta menos baixa); TR: tempo de reação.

    TGS Alta 
Escore 

TGS Baixa 
Escore 

TGS Interf 
Esc 

TGS Alta 
TR 

TGS Baixa 
TR 

TGS Interf 
TR 

  ETDAH Des rho -0,067 -0,190 0,024 -0,129 0,149 -0,209 

p 0,621 0,157 0,859 0,337 0,268 0,120 

ETDAH Hip rho 0,264* 0,087 0,259 -0,185 -0,456**  0,023 

p 0,047 0,519 0,052 0,169 0,000 0,867 

SNAP pais Des rho -0,039 -0,035 -0,018 -0,005 0,045 0,003 

p 0,774 0,799 0,895 0,968 0,742 0,982 

SNAP pais Hip rho 0,088 -0,067 0,124 -0,142 -0,193 -0,088 

p 0,514 0,622 0,358 0,292 0,151 0,516 

SNAP prof Des rho 0,159 -0,164 0,264* -0,098 -0,010 -0,091 

p 0,239 0,223 0,047 0,466 0,942 0,501 

SNAP prof Hip rho 0,330* 0,140 0,263* -0,185 -0,496**  0,002 

p 0,012 0,300 0,049 0,168 0,000 0,986 

Desatenção (soma das escalas) rho 0,004 -0,207 0,116 -0,123 0,094 -0,178 

p 0,977 0,122 0,390 0,363 0,485 0,186 

Hiperatividade (soma das escalas) rho 0,264* 0,043 0,293* -0,203 -0,449**  -0,010 

p 0,047 0,753 0,027 0,129 0,000 0,940 
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5.2.2.5 Simon Task 
 

Foram conduzidas análises de correlação de Spearman entre os desempenhos no 

Simon Task e as escalas respondidas por pais e professores, primeiramente para a 

amostra como um todo e, em seguida, para cada série separadamente. As Tabelas de 30 

a 33, a seguir, sumarizam tais correlações, sendo que as significativas encontram-se 

destacadas. 

 Inicialmente, para as análises com a amostra total, verificou-se maior número de 

correlações entre indicadores de desatenção e hiperatividade com escores da parte 1, 

mas não com as partes 2 e 3 do Simon Task. Mais especificamente, houve correlações 

negativas entre sinais de desatenção e escore na parte 1, tanto para itens congruentes 

quanto para itens incongruentes, e uma correlação com hiperatividade. 

 Houve várias correlações entre tempo de reação e sinais de desatenção e 

hiperatividade. De forma geral, as correlações foram negativas. Ou seja, crianças com 

mais sinais de desatenção e hiperatividade tenderam a ser mais rápidas em itens 

corretos. É importante ressaltar que os dados de tempo de reação do Simon Task devem 

ser analisadas com cuidado. Tais análises foram feitas de forma exploratória, já que não 

era uma medida de desempenho do próprio sujeito, visto que o aplicador manipulava o 

mouse, selecionando a alternativa assim que a criança verbalizasse ou apontasse sua 

resposta. 

 As análises para cada série verificaram que, na 1ª fase, as correlações foram 

mais freqüentes com a primeira parte do Simon, considerada uma tarefa mais fácil. Já 

no 1º ano, houve maior número de correlações entre sinais de desatenção e 

hiperatividade e desempenho nas três partes do Simon (especialmente com desatenção). 

Ao longo das séries houve também algumas correlações significativas entre 

indicadores de desatenção e hiperatividade e medidas de interferência. Houve duas 

correlações significativas com escore de interferência (1ª fase com hiperatividade e 1º 

ano com desatenção) Ou seja, as crianças que apresentaram menor efeito de 

interferência, caracterizado como medida de controle inibitório, foram os sujeitos com 

mais indicadores de desatenção e  hiperatividade. 
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Tabela 30. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Simon Task na 
amostra geral. 

 

   
Simon 1 
Con Esc 

Simon 1 
Inc Esc 

Simon 
2 Con 
Esc 

Simon 
2 Inc 
Esc 

Simon 
3 Con 
Esc 

Simon 
3 Inc 
Esc 

Simon 
1 Con 

TR 

Simon 
1 Inc 
TR 

Simon 
2 Con 

TR 

Simon 
2 Inc 
TR 

SImon 3 
Con TR 

Simon 3 
Inc TR 

Simon 
1 Esc 
Interf 

Simon 
2 Esc 
Interf 

Simon 
3 Esc 
Interf 

Simon 
1 TR  
interf 

Simon 
2 TR  
interf 

Simon 
3 TR  
interf 

 ETDAH Des rho -0,238* -0,185 -0,148 -0,088 -0,008 -0,135 0,032 -0,018 -0,129 -0,067 -0,242* -0,172 0,016 0,054 -0,085 -0,064 0,095 0,026 

p 0,012 0,052 0,122 0,356 0,933 0,157 0,741 0,852 0,175 0,485 0,011 0,074 0,869 0,573 0,371 0,503 0,321 0,785 

ETDAH Hip rho -0,052 -0,166 0,030 -0,015 0,156 0,098 -0,054 -0,086 -0,157 -0,143 -0,172 -0,122 -0,188* -0,021 -0,061 -0,046 0,010 0,031 

p 0,587 0,081 0,755 0,876 0,101 0,308 0,576 0,382 0,099 0,134 0,071 0,206 0,047 0,826 0,523 0,626 0,913 0,745 

SNAP pais Des rho -0,104 -0,145 -0,195* -0,101 -0,011 -0,107 0,187* -0,031 -0,006 0,041 0,028 0,010 -0,010 0,111 -0,099 -0,223* 0,058 -0,006 

p 0,276 0,130 0,040 0,290 0,910 0,265 0,049 0,753 0,952 0,668 0,773 0,920 0,920 0,244 0,297 0,018 0,540 0,949 

SNAP pais Hip rho -0,194* -0,099 -0,074 -0,067 0,034 -0,050 -0,018 -0,066 0,002 0,026 -0,105 -0,142 0,039 -0,017 -0,102 -0,048 0,070 -0,090 

p 0,041 0,302 0,443 0,486 0,724 0,601 0,849 0,503 0,985 0,788 0,273 0,142 0,681 0,863 0,286 0,618 0,463 0,343 

SNAP prof Des rho -0,279**  -0,326**  -0,019 -0,091 -0,017 -0,146 0,055 0,011 -0,202* -0,187* -0,277**  -0,280**  -0,109 -0,023 -0,109 -0,060 0,059 -0,065 

p 0,003 0,000 0,841 0,343 0,857 0,127 0,566 0,910 0,033 0,048 0,003 0,003 0,254 0,808 0,253 0,532 0,536 0,495 

SNAP prof Hip rho 0,045 -0,058 0,150 0,081 0,155 0,069 -0,185 -0,146 -0,214* -0,214* -0,164 -0,127 -0,156 -0,032 -0,088 -0,008 -0,008 0,005 

p 0,637 0,545 0,115 0,400 0,104 0,473 0,052 0,136 0,023 0,024 0,085 0,188 0,101 0,734 0,355 0,930 0,937 0,958 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,264**  -0,208* -0,157 -0,103 -0,026 -0,144 0,050 -0,031 -0,157 -0,108 -0,254**  -0,197* 0,014 0,060 -0,084 -0,096 0,100 0,011 

p 0,005 0,029 0,100 0,281 0,786 0,130 0,602 0,756 0,098 0,258 0,007 0,040 0,886 0,531 0,380 0,315 0,292 0,905 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho -0,105 -0,168 0,028 -0,020 0,135 0,059 -0,073 -0,088 -0,133 -0,126 -0,157 -0,126 -0,138 -0,024 -0,085 -0,037 0,014 -0,006 

p 0,273 0,078 0,772 0,837 0,156 0,538 0,448 0,371 0,163 0,187 0,101 0,192 0,146 0,801 0,373 0,699 0,886 0,947 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: Simon 1: parte 1 do teste; Simon 2: parte 2; Simon 3; parte 3; Con: itens congruentes; Inc: itens incongruentes; TR: tempo de reação; Esc: 
acertos; Interf: medida de interferência (itens incongruentes menos itens congruentes).
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Tabela 31. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Simon Task na 1ª fase. 
 

    Simon 
1 Con 
Esc 

Simon 1 
Inc Esc 

Simon 
2 Con 
Esc 

Simon 
2 Inc 
Esc 

Simon 
3 Con 
Esc 

Simon 
3 Inc 
Esc 

Simon 
1 Con 

TR 

Simon 
1 Inc 
TR 

Simon 
2 Con 

TR 

Simon 
2 Inc 
TR 

SImon 
3 Con 

TR 

Simon 
3 Inc 
TR 

Simon 
1 Esc 
Interf 

Simon 
2 Esc 
Interf 

Simon 
3 Esc 
Interf 

Simon 
1 TR  
interf 

Simon 
2 TR  
interf 

Simon 
3 TR  
interf 

  ETDAH Des rho -0,463* -0,516**  -0,328 -0,031 -0,184 -0,357 0,411* -0,155 -0,169 0,065 -0,181 -0,263 -0,094 0,274 -0,241 -0,437* 0,233 -0,157 

p 0,015 0,006 0,095 0,877 0,358 0,067 0,037 0,480 0,400 0,747 0,367 0,215 0,642 0,167 0,225 0,023 0,242 0,435 

ETDAH Hip rho -0,015 -0,333 0,081 0,167 0,061 -0,175 0,202 0,107 -0,086 -0,221 -0,348 0,014 -0,440* 0,138 -0,239 -0,055 -0,081 0,284 

p 0,941 0,090 0,689 0,405 0,763 0,382 0,323 0,628 0,670 0,268 0,075 0,947 0,022 0,492 0,229 0,784 0,687 0,151 

SNAP pais Des rho 0,184 0,156 -0,371 0,104 0,120 0,172 0,087 -0,109 -0,185 0,288 0,065 -0,125 0,082 0,324 0,153 -0,169 0,439* -0,167 

p 0,357 0,437 0,057 0,604 0,550 0,390 0,671 0,620 0,356 0,145 0,746 0,560 0,685 0,099 0,446 0,400 0,022 0,404 

SNAP pais Hip rho -0,123 -0,135 -0,204 -0,019 0,232 -0,102 0,046 0,130 -0,055 0,316 -0,015 -0,137 -0,014 0,138 -0,285 -0,081 0,266 -0,219 

p 0,542 0,502 0,309 0,927 0,244 0,614 0,825 0,553 0,784 0,108 0,942 0,523 0,944 0,493 0,149 0,687 0,179 0,273 

SNAP prof Des rho -0,381* -0,470* -0,295 -0,105 0,024 -0,330 0,260 -0,084 -0,076 0,017 -0,358 -0,363 -0,197 0,161 -0,333 -0,325 0,128 -0,089 

p 0,050 0,013 0,135 0,602 0,904 0,093 0,199 0,703 0,708 0,931 0,067 0,081 0,324 0,422 0,089 0,099 0,524 0,659 

SNAP prof Hip rho -0,066 -0,223 0,124 0,005 0,178 -0,131 0,056 0,026 -0,117 -0,338 -0,344 -0,159 -0,286 -0,044 -0,262 -0,063 -0,157 0,110 

p 0,743 0,263 0,539 0,980 0,375 0,516 0,786 0,908 0,560 0,085 0,079 0,457 0,148 0,826 0,187 0,756 0,434 0,586 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,322 -0,406* -0,424* 0,010 -0,075 -0,278 0,406* -0,140 -0,252 0,133 -0,181 -0,322 -0,076 0,361 -0,221 -0,448* 0,420* -0,194 

p 0,102 0,036 0,027 0,962 0,709 0,160 0,040 0,524 0,204 0,508 0,367 0,125 0,707 0,064 0,269 0,019 0,029 0,332 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho -0,096 -0,356 -0,017 0,088 0,133 -0,276 0,189 0,119 -0,072 -0,096 -0,257 -0,003 -0,382* 0,122 -0,386* -0,079 0,011 0,146 

p 0,633 0,069 0,934 0,662 0,509 0,164 0,355 0,590 0,722 0,633 0,196 0,987 0,049 0,544 0,047 0,695 0,957 0,468 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: Simon 1: parte 1 do teste; Simon 2: parte 2; Simon 3; parte 3; Con: itens congruentes; Inc: itens incongruentes; TR: tempo de reação; Esc: 
acertos; Interf: medida de interferência (itens incongruentes menos itens congruentes)
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Tabela 32. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Simon Task na 2ª fase. 
 

    Simon 
1 Con 
Esc 

Simon 1 
Inc Esc 

Simon 
2 Con 
Esc 

Simon 
2 Inc 
Esc 

Simon 
3 Con 
Esc 

Simon 
3 Inc 
Esc 

Simon 
1 Con 

TR 

Simon 
1 Inc 
TR 

Simon 
2 Con 

TR 

Simon 
2 Inc 
TR 

SImon 
3 Con 

TR 

Simon 
3 Inc 
TR 

Simon 
1 Esc 
Interf 

Simon 
2 Esc 
Interf 

Simon 
3 Esc 
Interf 

Simon 
1 TR  
interf 

Simon 
2 TR  
interf 

Simon 
3 TR  
interf 

  ETDAH Des rho -0,047 0,014 -0,036 -0,058 0,146 0,214 -0,097 -0,011 -0,099 -0,072 -0,347* -0,309* 0,017 -0,078 0,106 0,009 0,131 0,039 

p 0,771 0,933 0,821 0,720 0,363 0,179 0,548 0,948 0,536 0,655 0,028 0,050 0,915 0,628 0,508 0,953 0,413 0,807 

ETDAH Hip rho -0,097 -0,039 -0,157 0,023 0,155 0,257 0,068 -0,076 -0,006 -0,094 -0,223 -0,154 0,007 0,087 0,131 -0,162 -0,051 0,104 

p 0,546 0,808 0,327 0,884 0,334 0,105 0,675 0,640 0,970 0,559 0,166 0,336 0,968 0,587 0,413 0,312 0,753 0,517 

SNAP pais Des rho -0,153 -0,214 -0,105 -0,105 -0,109 -0,145 0,336* 0,076 0,259 -0,047 -0,073 -0,045 -0,079 0,009 -0,020 -0,236 -0,342* 0,090 

p 0,338 0,179 0,512 0,515 0,496 0,367 0,032 0,639 0,101 0,770 0,654 0,781 0,624 0,955 0,903 0,137 0,029 0,578 

SNAP pais Hip rho -0,307 -0,130 -0,008 -0,042 -0,033 0,097 0,003 -0,105 0,128 -0,237 -0,104 -0,148 0,105 -0,042 0,102 -0,076 -0,283 -0,092 

p 0,051 0,416 0,962 0,793 0,840 0,548 0,983 0,518 0,425 0,135 0,524 0,356 0,512 0,793 0,524 0,638 0,073 0,566 

SNAP prof Des rho -0,368* -0,487**  -0,071 -0,289 0,074 -0,004 0,234 0,268 0,167 0,007 -0,230 -0,272 -0,285 -0,211 0,012 0,029 -0,180 -0,106 

p 0,018 0,001 0,658 0,067 0,645 0,979 0,142 0,094 0,295 0,967 0,153 0,085 0,070 0,185 0,939 0,858 0,259 0,509 

SNAP prof Hip rho 0,086 0,123 -0,118 0,034 0,070 0,177 -0,123 -0,235 -0,053 -0,113 -0,172 -0,023 0,065 0,102 0,100 -0,258 -0,022 0,185 

p 0,594 0,445 0,463 0,832 0,666 0,267 0,442 0,145 0,740 0,482 0,289 0,886 0,687 0,527 0,534 0,104 0,890 0,246 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,116 -0,034 -0,057 -0,087 0,146 0,178 -0,021 -0,006 -0,038 -0,095 -0,376* -0,322* 0,037 -0,074 0,082 -0,055 0,037 0,034 

p 0,468 0,831 0,723 0,590 0,363 0,265 0,894 0,968 0,814 0,555 0,017 0,040 0,819 0,646 0,611 0,734 0,821 0,834 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho -0,215 -0,060 -0,102 0,000 0,050 0,194 0,018 -0,107 0,013 -0,181 -0,173 -0,144 0,092 0,045 0,151 -0,141 -0,129 0,014 

p 0,177 0,709 0,525 0,999 0,757 0,225 0,912 0,510 0,936 0,257 0,286 0,368 0,566 0,780 0,344 0,378 0,422 0,930 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: Simon 1: parte 1 do teste; Simon 2: parte 2; Simon 3; parte 3; Con: itens congruentes; Inc: itens incongruentes; TR: tempo de reação; Esc: 
acertos; Interf: medida de interferência (itens incongruentes menos itens congruentes)
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Tabela 33. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Simon Task no 1º ano. 
 

    
Simon 1 
Con Esc 

Simon 1 
Inc Esc 

Simon 
2 Con 
Esc 

Simon 
2 Inc 
Esc 

Simon 
3 Con 
Esc 

Simon 3 
Inc Esc 

Simon 
1 Con 

TR 

Simon 
1 Inc 
TR 

Simon 
2 Con 

TR 

Simon 
2 Inc 
TR 

SImon 
3 Con 

TR 

Simon 
3 Inc 
TR 

Simon 
1 Esc 
Interf 

Simon 
2 Esc 
Interf 

Simon 
3 Esc 
Interf 

Simon 
1 TR  
interf 

Simon 
2 TR  
interf 

Simon 
3 TR  
interf 

  ETDAH Des rho -0,475**  -0,434**  -0,323* -0,386* -0,381* -0,470**  0,111 -0,075 -0,137 -0,191 -0,206 -0,020 0,096 0,054 -0,143 -0,153 -0,075 0,215 

p 0,001 0,004 0,035 0,011 0,012 0,001 0,473 0,633 0,374 0,215 0,180 0,900 0,536 0,730 0,354 0,322 0,631 0,160 

ETDAH Hip rho 0,097 0,004 0,268 0,030 0,216 0,157 -0,285 -0,291 -0,282 -0,373* -0,006 -0,092 -0,143 -0,162 -0,108 -0,050 -0,122 -0,068 

p 0,535 0,980 0,083 0,851 0,164 0,314 0,061 0,058 0,064 0,013 0,969 0,552 0,356 0,294 0,486 0,746 0,429 0,659 

SNAP pais Des rho -0,262 -0,260 -0,218 -0,242 0,033 -0,237 0,130 -0,050 -0,091 0,007 0,106 0,108 0,005 0,050 -0,330* -0,236 0,199 0,025 

p 0,090 0,092 0,161 0,118 0,835 0,127 0,401 0,752 0,558 0,964 0,492 0,484 0,973 0,750 0,028 0,123 0,195 0,872 

SNAP pais Hip rho -0,043 0,092 0,048 -0,103 0,051 -0,078 -0,091 -0,128 -0,154 0,018 -0,139 -0,172 0,060 -0,123 -0,183 -0,055 0,296 0,035 

p 0,785 0,558 0,758 0,511 0,747 0,620 0,556 0,415 0,319 0,908 0,368 0,266 0,700 0,428 0,234 0,725 0,051 0,820 

SNAP prof Des rho -0,346* -0,289 -0,239 -0,341* -0,316* -0,371* 0,022 -0,101 -0,252 -0,297 -0,286 -0,140 0,063 0,002 -0,077 -0,159 -0,042 0,110 

p 0,023 0,060 0,123 0,025 0,039 0,014 0,885 0,521 0,098 0,050 0,060 0,364 0,683 0,989 0,617 0,303 0,787 0,477 

SNAP prof Hip rho 0,104 -0,020 0,309* 0,102 0,186 0,123 -0,321* -0,221 -0,240 -0,331* -0,028 -0,121 -0,178 -0,123 -0,138 0,043 -0,156 -0,107 

p 0,508 0,899 0,044 0,515 0,232 0,432 0,033 0,154 0,116 0,028 0,858 0,433 0,248 0,425 0,372 0,780 0,311 0,489 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho -0,459**  -0,407**  -0,290 -0,378* -0,336* -0,461**  0,107 -0,095 -0,176 -0,222 -0,229 -0,057 0,091 0,027 -0,185 -0,197 -0,054 0,191 

p 0,002 0,007 0,059 0,012 0,028 0,002 0,490 0,546 0,252 0,148 0,135 0,712 0,557 0,864 0,230 0,199 0,725 0,214 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho 0,074 0,028 0,258 0,041 0,252 0,154 -0,270 -0,290 -0,275 -0,301* -0,020 -0,136 -0,101 -0,131 -0,165 -0,073 -0,015 -0,102 

p 0,638 0,858 0,095 0,792 0,103 0,325 0,076 0,059 0,071 0,047 0,896 0,380 0,513 0,396 0,283 0,640 0,922 0,509 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: Simon 1: parte 1 do teste; Simon 2: parte 2; Simon 3; parte 3; Con: itens congruentes; Inc: itens incongruentes; TR: tempo de reação; Esc: 
acertos; Interf: medida de interferência (itens incongruentes menos itens congruentes)
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5.2.2.6 Go/No-Go Task 

Análises de correlação de Spearman entre os desempenhos no Go/No-Go Task e 

as escalas respondidas por pais e professores foram conduzidas primeiramente para a 

amostra como um todo e, em seguida, para cada série separadamente. As Tabelas de 34 

a 37, a seguir, sumarizam tais correlações, sendo que as significativas encontram-se 

destacadas. 

 As análises de correlação conduzidas para a amostra total indicaram que  

crianças com mais erros na tarefa também apresentaram mais sinais de desatenção e 

hiperatividade. A parte 1 demonstrou-se mais discriminativa quanto à relação com 

indicadores do que a parte 2. Além disso, os erros por ação apresentaram-se mais 

relacionados às escalas do que os erros por omissão. 

Em relação ao tempo de reação para acertos, não houve um padrão consistente 

de desempenho, pois este apresentou correlação positiva com indicadores de 

hiperatividade mediante relato dos pais, mas demonstrou correlação negativa com sinais 

de hiperatividade segundo relato dos professores. 

De forma geral pode-se observar que houve correlação entre Go/No-Go Task e 

indicadores tanto de desatenção quanto de hiperatividade, mas o maior número de 

correlações foi com desatenção. 

De modo a verificar se o maior número de correlações significativas com a 

amostra geral em relação as correlações em cada série seria devido a um artefato da 

série, foram conduzidas correlações parciais tendo série como controle. Os resultados 

continuaram bastante parecidos com os resultados da Tabela 34 a 37, sugerindo que as 

correlações permanecem mesmo controlado o efeito da série. Portanto, optou-se por 

apresentar e discutir somente os resultados já obtidos na Tabela 34 a 37, não 

apresentando as correlações parciais aqui.  

 Em relação às análises para as séries separadamente, houve maior número de 

correlações entre as escalas e os erros por omissão na 1ª fase, e maior número de 

correlações com erros por ação no 1º ano. Ao longo das séries permaneceu o padrão do 

geral com maior relação com desatenção. 
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Tabela 34. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go na amostra 
geral. 

 
   

Go/No-Go  
parte1 total 

Go/No-Go 
parte1 

omissão 

Go/No-Go 
parte1  
ação 

Go/No-Go  
parte2 total 

Go/No-Go 
parte2 

omissão 

Go/No-Go 
parte2  
ação 

Go/No-Go  
Total 

Go/No-Go 
Total 

omissão 

Go/No-Go  
Total  
ação 

Go/No-Go  
parte1 

TR 

Go/No-Go  
parte2 

TR 

Go/No-Go  
Total 
TR 

 ETDAH Des rho 0,217* 0,147 0,224* 0,054 -0,007 0,165 0,118 0,092 0,218* 0,074 0,015 0,064 

p 0,014 0,099 0,011 0,546 0,935 0,064 0,188 0,301 0,014 0,455 0,883 0,520 

ETDAH Hip rho 0,211* 0,148 0,176* -0,005 -0,082 0,255**  0,054 0,015 0,272**  -0,107 -0,149 -0,105 

p 0,017 0,096 0,047 0,952 0,362 0,004 0,544 0,866 0,002 0,277 0,132 0,287 

SNAP pais Des rho 0,127 0,058 0,118 0,109 0,054 0,175* 0,111 0,054 0,178* 0,137 -0,031 0,093 

p 0,155 0,515 0,187 0,222 0,545 0,049 0,214 0,546 0,045 0,165 0,754 0,348 

SNAP pais Hip rho 0,082 -0,013 0,119 0,062 0,031 0,056 0,054 -0,018 0,080 0,208* 0,035 0,166 

p 0,360 0,886 0,182 0,490 0,726 0,535 0,549 0,837 0,371 0,034 0,723 0,092 

SNAP prof Des rho 0,285**  0,294**  0,212* 0,107 0,033 0,224* 0,174 0,199* 0,260**  0,005 0,057 0,040 

p 0,001 0,001 0,017 0,230 0,712 0,011 0,051 0,025 0,003 0,962 0,569 0,690 

SNAP prof Hip rho 0,136 0,067 0,190* -0,078 -0,128 0,170 -0,027 -0,054 0,194* -0,195* -0,180 -0,178 

p 0,127 0,455 0,033 0,386 0,151 0,056 0,763 0,546 0,029 0,047 0,067 0,070 

Desatenção (soma das 
escalas) 

rho 0,254**  0,184* 0,248**  0,065 -0,004 0,208* 0,132 0,106 0,259**  0,076 0,000 0,063 

p 0,004 0,039 0,005 0,465 0,963 0,019 0,138 0,234 0,003 0,444 0,993 0,528 

Hiperatividade (soma 
das escalas) 

rho 0,217* 0,143 0,198* -0,024 -0,090 0,218* 0,036 0,001 0,244**  -0,075 -0,138 -0,078 

p 0,014 0,109 0,025 0,792 0,316 0,014 0,686 0,987 0,006 0,450 0,163 0,433 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: omissão: media de erros pro omissão; ação: média de erros por ação; TR: tempo de reação 
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Tabela 35. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go na 1ª fase. 
 

 

Go/No-Go  
parte1 
total 

Go/No-Go 
parte1 

omissão 

Go/No-Go 
parte1  
ação 

Go/No-Go  
parte2 
total 

Go/No-Go 
parte2 

omissão 

Go/No-Go 
parte2  
ação 

Go/No-Go  
Total 

Go/No-Go 
Total 

omissão 

Go/No-Go  
Total  
ação 

Go/No-Go  
parte1 

TR 

Go/No-Go  
parte2 

TR 

Go/No-Go  
Total 
TR 

  ETDAH Des rho 0,379* 0,409* 0,301 0,354* 0,318 0,042 0,466**  0,507**  0,159 0,267 0,009 0,261 

p 0,030 0,018 0,089 0,043 0,071 0,815 0,006 0,003 0,377 0,170 0,965 0,180 

ETDAH Hip rho 0,186 0,371* 0,074 0,150 0,082 0,110 0,184 0,304 0,140 -0,220 0,002 -0,188 

p 0,301 0,033 0,682 0,404 0,648 0,544 0,305 0,085 0,437 0,261 0,992 0,338 

SNAP pais Des rho -0,072 -0,201 -0,021 -0,143 -0,115 -0,121 -0,177 -0,141 -0,134 0,249 -0,454* 0,144 

p 0,691 0,261 0,908 0,428 0,524 0,503 0,326 0,434 0,456 0,201 0,017 0,465 

SNAP pais Hip rho -0,027 -0,182 0,059 -0,067 -0,048 -0,162 -0,055 -0,136 -0,085 0,387* -0,216 0,316 

p 0,882 0,311 0,742 0,711 0,791 0,369 0,761 0,449 0,639 0,042 0,279 0,101 

SNAP prof Des rho 0,379* 0,505**  0,344* 0,415* 0,348* 0,136 0,498**  0,550**  0,216 0,078 0,011 0,120 

p 0,030 0,003 0,050 0,016 0,047 0,449 0,003 0,001 0,227 0,692 0,956 0,543 

SNAP prof Hip rho 0,108 0,202 0,114 0,149 0,063 0,151 0,182 0,196 0,121 -0,176 0,003 -0,159 

p 0,550 0,258 0,529 0,408 0,729 0,400 0,310 0,273 0,504 0,371 0,988 0,420 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho 0,355* 0,384* 0,297 0,212 0,196 -0,009 0,325 0,412* 0,097 0,199 -0,147 0,172 

p 0,043 0,028 0,094 0,235 0,275 0,960 0,065 0,017 0,592 0,309 0,466 0,380 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho 0,102 0,228 0,057 0,081 0,031 0,059 0,107 0,165 0,082 -0,104 -0,090 -0,100 

p 0,572 0,201 0,753 0,656 0,865 0,743 0,554 0,360 0,649 0,598 0,657 0,614 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: omissão: media de erros pro omissão; ação: média de erros por ação; TR: tempo de reação 
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Tabela 36. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go na 2ª fase. 
 

    Go/No-Go  
parte1 
total 

Go/No-Go 
parte1 

omissão 

Go/No-Go 
parte1  
ação 

Go/No-Go  
parte2 
total 

Go/No-Go 
parte2 

omissão 

Go/No-Go 
parte2  
ação 

Go/No-Go  
Total 

Go/No-Go 
Total 

omissão 

Go/No-Go  
Total  
ação 

Go/No-Go  
parte1 

TR 

Go/No-Go  
parte2 

TR 

Go/No-Go  
Total 
TR 

  ETDAH Des rho 0,061 -0,051 0,115 -0,093 -0,059 -0,063 -0,102 -0,097 -0,031 0,078 -0,075 0,040 

p 0,716 0,761 0,493 0,579 0,727 0,706 0,544 0,561 0,854 0,664 0,678 0,825 

ETDAH Hip rho 0,035 -0,065 0,168 -0,029 -0,077 0,276 -0,023 -0,051 0,258 -0,031 -0,180 -0,085 

p 0,835 0,700 0,314 0,862 0,646 0,093 0,890 0,759 0,118 0,863 0,316 0,637 

SNAP pais Des rho 0,128 0,049 0,231 0,220 0,184 0,275 0,237 0,173 0,287 0,207 0,140 0,173 

p 0,444 0,769 0,164 0,185 0,268 0,095 0,152 0,299 0,080 0,247 0,436 0,337 

SNAP pais Hip rho 0,116 0,077 0,095 -0,071 -0,073 0,032 -0,088 0,013 0,015 0,068 0,012 0,042 

p 0,488 0,645 0,569 0,672 0,662 0,850 0,600 0,939 0,927 0,705 0,945 0,817 

SNAP prof Des rho 0,162 0,120 0,010 0,329* 0,297 0,169 0,328* 0,236 0,145 0,433* 0,339 0,395* 

p 0,331 0,474 0,953 0,044 0,070 0,311 0,045 0,154 0,385 0,012 0,053 0,023 

SNAP prof Hip rho 0,038 -0,072 0,284 -0,065 -0,086 0,080 -0,021 -0,086 0,119 -0,174 -0,250 -0,221 

p 0,819 0,667 0,084 0,699 0,607 0,631 0,900 0,608 0,475 0,332 0,160 0,216 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho 0,118 -0,033 0,210 0,001 0,019 0,051 -0,003 -0,044 0,093 0,134 -0,043 0,089 

p 0,480 0,844 0,205 0,996 0,909 0,760 0,988 0,794 0,579 0,458 0,813 0,621 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho 0,101 0,023 0,173 -0,087 -0,109 0,157 -0,081 -0,040 0,147 0,004 -0,136 -0,051 

p 0,545 0,892 0,298 0,604 0,516 0,346 0,627 0,809 0,380 0,982 0,450 0,778 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: omissão: media de erros pro omissão; ação: média de erros por ação; TR: tempo de reação 
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Tabela 37. Matriz de correlações de Spearman entre os desempenhos nas escalas de desatenção e hiperatividade e no Go/No-Go no 1º ano. 
 

    Go/No-Go  
parte1 
total 

Go/No-Go 
parte1 

omissão 

Go/No-Go 
parte1  
ação 

Go/No-Go  
parte2 
total 

Go/No-Go 
parte2 

omissão 

Go/No-Go 
parte2  
ação 

Go/No-Go  
Total 

Go/No-Go 
Total 

omissão 

Go/No-Go  
Total  
ação 

Go/No-Go  
parte1 

TR 

Go/No-Go  
parte2 

TR 

Go/No-Go  
Total 
TR 

  ETDAH Des rho 0,346**  0,261 0,283* 0,159 -0,017 0,486**  0,293* 0,176 0,518**  0,244 0,197 0,198 

p 0,009 0,052 0,034 0,242 0,900 0,000 0,028 0,195 0,000 0,115 0,201 0,202 

ETDAH Hip rho 0,086 0,013 0,092 -0,169 -0,256 0,247 -0,129 -0,226 0,236 -0,130 -0,153 -0,126 

p 0,529 0,923 0,502 0,213 0,057 0,066 0,343 0,094 0,080 0,406 0,322 0,420 

SNAP pais Des rho 0,226 0,184 0,146 0,114 -0,009 0,295* 0,178 0,119 0,300* 0,097 -0,030 0,043 

p 0,094 0,174 0,283 0,403 0,950 0,027 0,190 0,383 0,025 0,536 0,847 0,785 

SNAP pais Hip rho 0,026 -0,009 0,077 -0,059 -0,120 0,094 -0,044 -0,120 0,074 0,054 0,024 0,001 

p 0,847 0,945 0,574 0,668 0,380 0,489 0,749 0,378 0,589 0,730 0,878 0,994 

SNAP prof Des rho 0,317* 0,229 0,327* 0,099 -0,055 0,440**  0,239 0,108 0,488**  0,213 0,139 0,150 

p 0,017 0,090 0,014 0,466 0,685 0,001 0,076 0,430 0,000 0,170 0,368 0,336 

SNAP prof Hip rho 0,040 -0,075 0,119 -0,195 -0,272* 0,230 -0,174 -0,310* 0,237 -0,171 -0,104 -0,103 

p 0,768 0,581 0,383 0,151 0,042 0,088 0,200 0,020 0,079 0,273 0,502 0,510 

Desatenção 
(soma das 
escalas) 

rho 0,368**  0,277* 0,319* 0,141 -0,042 0,509**  0,291* 0,164 0,549**  0,236 0,159 0,188 

p 0,005 0,039 0,017 0,299 0,760 0,000 0,030 0,228 0,000 0,127 0,301 0,227 

Hiperatividade 
(soma das 
escalas) 

rho 0,102 0,026 0,131 -0,210 -0,295* 0,241 -0,151 -0,249 0,241 -0,128 -0,149 -0,127 

p 0,453 0,852 0,336 0,121 0,027 0,074 0,266 0,065 0,074 0,415 0,333 0,416 

*p<0,05; **p<0,01 Nota: omissão: media de erros pro omissão; ação: média de erros por ação; TR: tempo de reação 
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6. DISCUSSÃO 
 

 De modo a facilitar a compreensão da discussão dos resultados obtidos optou-se por 

organizá-la, inicialmente, de acordo com os instrumentos utilizados. Em seguida, são 

apresentadas importantes considerações sobre os resultados como um todo no item 

Considerações Finais. 

 

 6.1 Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP) 

 Os resultados obtidos por meio das análises conduzidas com o Teste de Trilhas para 

Pré-escolares (TTP), em termos de comparação de grupos quanto à desatenção, indicaram 

que várias medidas puderam diferenciar os grupos de crianças com mais ou menos sinais de 

desatenção. Na parte A do instrumento, em que habilidades de atenção seletiva, busca 

visual e seqüenciamento são exigidas, as crianças com mais indicadores de desatenção 

tiveram pior desempenho quanto ao número de acertos em sequências, conexões e também 

apresentaram maior número de erros. Na parte B do instrumento, o qual demanda 

habilidades de atenção alternada e flexibilidade cognitiva, as crianças com mais sinais de 

desatenção apresentaram pior desempenho nas medidas de conexão e sequência. É 

interessante relembrar que os grupos somente se diferenciaram no TTP a partir do relato de 

indicadores dos professores, mas não dos pais. Esta divergência entre relato dos pais e dos 

professores corrobora os resultados apontados por Coutinho e colaboradores (2009), que 

encontraram diferença em cerca de metade dos casos quanto à concordância dos relatos de 

sintomas entre pais e professores. Discrepância similar também foi encontrado por Soma e 

colaboradores (2009) em uma amostra de crianças pré-escolares japonesas. 

 Quanto às diferenças de grupos em relação aos indicadores de hiperatividade, foi 

verificado que as crianças com mais sinais de hiperatividade apresentaram menor tempo de 

execução nas partes A e B do instrumento, ou seja, maior rapidez tanto em tarefas 

atencionais mais simples de seqüenciamento, quanto em tarefas mais complexas que 

envolvem alternância e flexibilidade. 

Além disso, os sujeitos com mais indicativos de hiperatividade apresentaram menor 

diferença de desempenho em conexões entres as partes A e B. Assim, é possível supor que 
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essas crianças apresentam menor efeito de interferência, ou seja, menor diferença entre a 

parte B e a parte A. Esse menor efeito de interferência pode sugerir menor controle 

inibitório e menor atenção seletiva. 

Não há estudos conhecidos sobre relação com TDAH utilizando o Teste de Trilhas 

na faixa etária abordada. No entanto, no estudo de Assef (2005), foi comparado o 

desempenho em outra versão do Teste de Trilhas entre crianças mais velhas com e sem 

diagnóstico de TDAH, verificando que houve efeito significativo de grupo sobre o escore 

em conexões e no escore total, com as crianças com TDAH apresentando pior desempenho, 

o que corrobora os presentes achados. Do mesmo modo, Cozza (2005) encontrou 

correlações negativas significativas entre os desempenhos no Teste de Trilhas e os percentis 

na ETDAH para crianças de terceira e quarta séries de escolas públicas. Estudos 

internacionais, utilizando as medidas de tempo de execução no Teste de Trilhas clássico, 

também encontraram diferenças entre grupos com e sem diagnóstico de TDAH, conforme 

sumarizado pelo estudo de Willcutt e colaboradores (2005). 

 De forma complementar, as análises de correlação de Spearman revelaram que as 

medidas de interferência começaram a se correlacionar com os indicadores de desatenção e 

hiperatividade somente no 1º ano, quando observadas sob o ponto de vista 

desenvolvimental. Assim, as diferenças de desempenho entre as partes A e B começaram a 

discriminar crianças com sinais de desatenção e hiperatividade somente em crianças mais 

velhas. Isso pode ser devido ao fato de que, em crianças mais velhas, há um aumento 

esperado do controle inibitório e da atenção seletiva, levando a uma melhora de 

desempenho na parte A em relação à parte B. Porém, tal melhora não é tão clara em 

crianças com indicadores de desatenção e hiperatividade, de forma que a presença desses 

indicadores está relacionada ao menor efeito de interferência no TTP. 

Ainda sob o foco desenvolvimental, mas considerando o desenvolvimento típico, 

sem relação com indicadores de desatenção e hiperatividade, as análises de variância 

multivariada e de Kruskal-Wallis revelaram que todas as medidas do TTP, com exceção da 

interferência em sequências, diferiram ao longo dos níveis escolares. Deste modo, 

observou-se que as habilidades avaliadas pelas partes A e B e também pelas medidas de 

interferência aumentaram com a progressão das séries, de modo que os acertos aumentaram 
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e os erros e o tempo de execução diminuíram. Resultados similares foram encontrados por 

Espy e Cwik (2004), demonstrando que crianças entre dois e seis anos diferiram quanto ao 

desempenho no Teste de Trilhas adaptado aos pré-escolares, demonstrando melhor 

desempenho nas tarefas ao longo das faixas etárias. 

 

6.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

Os resultados obtidos por meio das análises conduzidas com o Teste de Atenção por 

Cancelamento (TAC), em termos de comparação de grupos quanto à desatenção, indicaram 

que as medidas de acertos para as partes 1, 2 e total, bem como o número de erros na parte 

2 puderam diferenciar os grupos de crianças com mais ou menos sinais de desatenção, 

sendo que as crianças com mais indicadores de desatenção apresentaram maior número de 

acertos. Quanto às diferenças de grupos em relação aos indicadores de hiperatividade, 

somente o total de acertos diferenciou os grupos, tendo as crianças com mais indicadores de 

hiperatividade apresentado maior número de acertos. É possível que as crianças com mais 

hiperatividade tendam a ser mais rápidas nas suas respostas e, como o TAC, especialmente 

a parte 1, refere-se a uma tarefa relativamente fácil, tal rapidez resultou em ganhos na 

quantidade de itens assinalados sem prejuízo da precisão, levando ao maior número de 

acertos.  

As correlações positivas obtidas entre os indicadores de hiperatividade e acertos em 

TAC no 1º ano confirmaram este achado. No entanto, é interessante observar que, no caso 

da 1ª fase, houve correlação negativa entre sinais de hiperatividade e acertos no teste, 

indicando que crianças menores com mais sinais de hiperatividade apresentam mais erros. 

Isto provavelmente porque tal tarefa ainda não é tão simples para essas crianças quando 

comparadas com crianças mais velhas. 

Assim como já descrito anteriormente, observou-se aumento no número e na 

magnitude das correlações nas análises por série escolar quando comparadas à análise 

realizada para a amostra geral, tal como observado anteriormente no TTP. No entanto, 

observou-se que já houve correlações desde a 1ª fase entre TAC e as escalas, mais do que 

ocorreu com o TTP. Esses resultados conjuntamente podem sugerir que, nas crianças 
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menores, os indicadores de desatenção e hiperatividade (mas, especialmente desatenção) 

estão mais correlacionados com habilidades atencionais mais básicas, como as medidas 

pelo TAC, especialmente na parte 1, a mais simples. E que, somente nas crianças mais 

velhas, os indicadores de desatenção e hiperatividade parecem estar mais relacionados a 

habilidades atencionais com características executivas, as quais poderiam ser observadas 

nas medidas de interferência do TTP. 

 Além disso, a respeito das análises conduzidas para cada série separadamente, 

apesar da redução no número de correlações da 2ª fase, não houve, de modo geral, 

diferenças nos padrões de correlação quando observadas as medidas nas três partes do TAC 

comparando as três séries entre si. Isso pode sugerir que, para a faixa escolar avaliada nesse 

estudo (1ª fase a 1º ano), pode ser mais interessante utilizar somente um tipo de escore do 

TAC, pois este já seria representativo da relação com os indicadores de desatenção e 

hiperatividade. 

 Em relação aos resultados obtidos pelas análises de variância e de Kruskal-Wallis, 

quase todas as medidas do TAC diferenciaram-se ao longo das séries, demonstrando que 

aumentam os acertos e diminuem os erros com a progressão do nível escolar, sugerindo 

aumento da atenção seletiva. Dados semelhantes já haviam sido encontrados para crianças 

mais velhas por Dias e colaboradores (2008), tendo observado aumento dos desempenhos no 

TAC entre estudantes de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. 

 

6.3 Teste de Stroop para Pré-escolares 

Os resultados obtidos por meio das análises conduzidas com o Teste de Stroop para 

Pré-escolares, em termos de comparação de grupos quanto à desatenção, apontaram 

diferenças para o escore médio nos itens congruentes e incongruentes, sendo que as 

crianças com mais indicativos de desatenção apresentaram pior desempenho. Além disso, 

também foram encontradas diferenças quanto ao tempo de reação médio, tanto para itens 

congruentes, quanto para itens incongruentes, sugerindo que crianças com mais sinais de 

desatenção são mais lentas para a execução de tais tarefas. É importante observar que não 

houve diferença entre os grupos para as medidas de interferência (itens incongruentes 
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menos itens congruentes), as quais procuram mensurar a habilidade de controle inibitório. 

As diferenças entre grupos, portanto, podem estar relacionadas a habilidades mais básicas, 

tal como velocidade de processamento. 

Quando comparados os grupos quanto à hiperatividade, foram verificadas diferenças 

marginais no escore médio e tempo de reação dos itens congruentes, com maior número de 

acertos e menor tempo de reação para o grupo de crianças com mais sinais de 

hiperatividade. Assim, crianças com mais indicativos de hiperatividade, assim como as 

crianças com sinais desatenção, apresentam pior desempenho quanto a escore e mais 

lentidão quanto ao tempo de reação. 

De modo complementar, as análises de correlação entre as escalas de indicadores e 

os desempenhos no teste permitiram verificar que as medidas de tempo estiveram mais 

correlacionadas com indicadores de desatenção, enquanto os escores estiveram 

relacionados tanto à atenção quanto à hiperatividade. Tais correlações podem indicar que 

crianças com sinais de desatenção são mais prejudicadas quanto à velocidade de 

processamento, enquanto crianças com sinais de hiperatividade têm desempenho rebaixado 

em função da acurácia de resposta.  

Além disso, as correlações positivas entre tempo de reação e indicadores de 

desatenção indicaram que as crianças com mais indicadores de desatenção obtiveram 

maiores tempos de reação, tanto na parte congruente (nomeação correta da figuras), quanto 

na parte incongruente (nomeação inversa), sugerindo que, nesta faixa etária, como 

apresentado anteriormente, não há correlação com efeito de interferência, mas com os 

desempenhos separados em itens com alta e com baixa demanda de atenção seletiva e 

controle inibitório. Ou seja, a desatenção relacionou-se a desempenho rebaixado em ambas 

as partes. Também na análise para a amostra geral pode-se observar que os indicadores de 

hiperatividade correlacionaram-se negativamente com o escore na parte congruente do 

instrumento, corroborando que as crianças com mais indicadores de hiperatividade 

obtiveram menos acertos. 

 Quanto à análise do ponto de vista desenvolvimental, não houve correlações na 1ª 

fase para os escores e tempo de reação das partes congruente e incongruente em relação aos 

indicadores, sugerindo que a habilidade avaliada por cada parte isoladamente não está 



101 
 

  

relacionada com desatenção e hiperatividade nesta faixa etária. Tais correlações começam a 

estar presentes somente nas séries posteriores. Ou seja, é possível supor que a relação da 

habilidade de controle inibitório com sinais de desatenção e hiperatividade aumenta 

conforme ocorre o desenvolvimento da habilidade de controle inibitório.  

Assim, ao longo do desenvolvimento pode-se verificar que a diferença entre 

crianças com e sem sinais quanto ao controle inibitório aumentou. Isto porque, conforme 

foi verificado pela análise de Kruskal-Wallis, as medidas de tempo de reação em itens 

congruentes e tempo de reação de itens incongruentes e escore de interferência 

apresentaram melhora de desempenho ao longo das séries, com diminuição do tempo de 

reação e aumento do escore de interferência. Assim, a diferença entre itens congruentes e 

incongruentes tendeu a aumentar, revelando maior presença do controle inibitório em 

situações que demandavam maior seletividade. 

 Resultados acerca da relação de desempenhos no Teste de Stroop tradicional e o 

diagnóstico com TDAH já têm sido relatados por diversos estudos anteriores, como o de 

Huang-Pollock e Nigg (2003) e o de Assef, Capovilla e Capovilla (2007), bem como 

estudos quanto ao desenvolvimento normal das habilidades envolvidas no instrumento em 

crianças brasileiras (DIAS, 2009; MENEZES, 2008). Apesar disso, de forma diferencial, 

tais achados com crianças brasileiras acerca da relação com indicadores de desatenção e 

hiperatividade e com o desenvolvimento típico, especificamente em crianças pré-escolares, 

vão ao encontro do que foi verificado por Berwid e colaboradores (2005), no qual o Teste 

de Stroop, na versão para pré-escolares, diferenciou crianças de risco para o TDAH e 

apresentou desenvolvimento das medidas do teste ao longo das faixas etárias. 

  

6.4 Teste de Geração Semântica (TGS) 

Os resultados obtidos por meio das análises conduzidas com o Teste de Geração 

Semântica, em termos de comparação de grupos quanto à desatenção, apontaram diferenças 

para o escore médio nos itens de alta seleção, de baixa seleção e escore de interferência 

entre os itens de alta e baixa seleção, com pior desempenho das crianças com mais sinais de 

desatenção. De forma mais especial, houve diferenças na medida de tempo de reação de 

interferência. Isso revela que o grupo com mais indicadores de desatenção apresentou 
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menor diferença entre as partes de alta e de baixa seleção no TGS, sugerindo que eles são 

menos sensíveis ao aumento da seletividade dos itens, ou seja, eles não apresentam a 

diferença de desempenho que seria esperada se houvesse atuação eficaz do controle 

inibitório. 

Por outro lado, as comparações de grupos extremos quanto à hiperatividade 

demonstraram efeito para o escore médio dos itens de alta seleção do TGS, revelando que o 

grupo com mais indicadores de hiperatividade teve maior número de acertos em alta 

seleção. Portanto, esse resultado pode indicar que, em situações que requerem mais de uma 

possibilidade de gerar respostas, as crianças com mais hiperatividade têm melhor 

desempenho talvez devido à ausência de controle inibitório para a seleção de informações, 

o que leva à ausência de refreamento diante da maior demanda de seleção. Dessa forma, 

nesse caso específico do TGS, a situação de alta seleção, que seria mais difícil para crianças 

sem sinais de hiperatividade devido à demanda sobre seleção, acaba sendo mais fácil para 

as crianças com hiperatividade justamente pela ausência de seleção e controle inibitório 

nessas crianças. 

Além disso, ainda para a comparação de grupos quanto à hiperatividade, houve 

diferença no escore de interferência entre os itens de alta e baixa seleção do TGS, com 

maior pontuação para o grupo com mais indicadores de hiperatividade (deve-se lembrar 

que, em crianças com desenvolvimento típico, espera-se escore de interferência negativo  

pois, com atuação eficaz de controle inibitório e a atenção seletiva, tanto menor deve ser o 

escore de interferência, ou seja, tanto menos acertos deve haver entre alta seleção em 

relação à baixa seleção). Isso sugere que o grupo com mais hiperatividade apresentou maior 

diferença entre as condições de alta e baixa seleção, provavelmente devido à maior geração 

de verbos na condição de alta seleção, resultando em um escore de interferência maior que 

o esperado. Novamente, tal resultado sugere maior facilidade de gerar respostas em 

situações de alta seleção, talvez devido à ausência de controle inibitório para a seleção de 

informações, levando a ausência de refreamento diante da maior demanda de seleção. 

 Resultados interessantes também foram verificados por meio das análises de 

correlação. Nelas, sinais de hiperatividade nas escalas correlacionaram-se mais com escores 
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no TGS (de alta seleção e de interferência) do que com tempo de reação, mostrando que 

crianças com mais sinais de hiperatividade apresentaram maiores escores em alta seleção e 

em interferência (alta seleção menos baixa seleção). Deste modo, assim como mostrado 

anteriormente, em itens de alta seleção (alto número de estímulos concorrentes) as crianças 

com mais sinais de hiperatividade tiveram melhor desempenho, provavelmente porque não 

foram afetadas pela maior demanda de seletividade e controle inibitório, o que pode ser 

significativo de menor controle inibitório nessas crianças. Da mesma forma, o escore de 

interferência (alta seleção menos baixa seleção) relacionou-se positivamente com 

hiperatividade, sugerindo que, quanto mais indicadores de hiperatividade, tanto menos 

negativa a diferença entre alta e baixa seleção, ou seja, menos prejudicadas as crianças são 

pela alta seleção em relação à baixa, novamente sugerindo menor presença de controle 

inibitório e atenção seletiva. 

 Ainda nas análises para a amostra geral, as correlações com indicadores de 

desatenção indicaram que crianças com mais indicadores apresentaram pior escore, tanto 

em itens de alta quanto em baixa seleção. Além disso, houve correlação positiva entre 

desatenção e escore de interferência, indicando que, quanto menor o efeito de interferência, 

maiores os indicadores de desatenção. Assim, esse resultado indica que a diferença entre 

alta e baixa seleção não é tão grande nas crianças com mais sinais de desatenção, o que 

confirma os dados de hiperatividade. 

 Quanto às análises de correlação por série, não houve correlações significativas 

entre os indicadores e medidas de interferência nas crianças da 1ª fase, mas somente uma 

correlação nas crianças da 2ª fase e quatro correlações para o 1º ano. Ou seja, o controle 

inibitório, avaliado pelas medidas de interferência, passou a estar mais correlacionado com 

sinais de desatenção e hiperatividade em crianças mais velhas, mas não em crianças mais 

novas. 

Também nas análises por série, considerando as medidas de escore e tempo de 

reação dos itens de alta seleção, observou-se que, na 1ª fase, estes se correlacionaram 

negativamente com desatenção. Ou seja, crianças com mais sinais de desatenção acertaram 

menos. Mas, no 1º ano, as correlações foram positivas com hiperatividade. Ou seja, 

crianças com mais sinais de hiperatividade acertaram mais.  
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Além disso, verificou-se que o tempo de reação de crianças menores esteve mais 

correlacionado de forma positiva com desatenção, isto é, crianças que demoravam mais 

apresentaram mais sinais de desatenção. Já no 1º ano, o tempo de reação passou a se 

correlacionar de forma positiva com hiperatividade. Ou seja, crianças que demoravam 

menos apresentavam mais sinais de hiperatividade. Tais resultados sugerem que, enquanto 

em crianças pequenas o tempo de reação esteve mais relacionado à desatenção, em crianças 

maiores passou a se relacionar com hiperatividade. 

Estudo anterior, realizado por Assef, Capovilla e Capovilla (2007), verificou que 

crianças com diagnóstico de TDAH já estabelecido apresentaram maior tempo de reação 

que as crianças sem diagnóstico para os itens de alta seleção. Isso, conforme discutido 

anteriormente, sugere maior dificuldade em selecionar dentre verbos, inibindo respostas 

concorrentes. Assim, o TGS demonstrou-se sensível o suficiente para diferenciar crianças 

que somente apresentam indicadores de desatenção e hiperatividade, e ainda em crianças 

mais novas, indicando caráter preditivo do instrumento. 

Quanto à análise desenvolvimental típica nos desempenhos no TGS, sem relação 

com indicadores de desatenção e hiperatividade, somente foi verificado efeito da 

progressão escolar sobre o tempo de reação nos acertos em itens de baixa seleção, tendo 

diminuição do tempo com a progressão das séries. Isso pode sugerir que, para esta amostra, 

o controle inibitório avaliado pelo TGS ainda apresenta desenvolvimento inconsistente, ou 

seja, as crianças das três séries ainda apresentavam o mesmo nível de controle inibitório, 

sem mudança significativa. Resultados diferentes foram encontrados para crianças mais 

velhas avaliadas no mesmo instrumento em estudos anteriores, nas quais foi verificado 

aumento sistemático do desempenho ao longo das faixas etárias (DIAS, 2009; MENEZES, 

2008). 

 

6.4 Simon Task 

Os resultados obtidos por meio das análises conduzidas com o Simon Task, em 

termos de comparação de grupos quanto à desatenção, indicaram diferença entre crianças 

com menos e mais sinais nos seguintes escores: acertos nos itens congruentes da parte 1; 
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acertos nos itens incongruentes da parte 1; tempo de reação nos itens congruentes da parte 

1; no tempo de reação de interferência da parte 1; acertos nos itens congruentes da parte 2; 

tempo de reação nos itens incongruentes da parte 2; tempo de reação nos itens 

congruentes da parte 3; no tempo de reação nos itens incongruentes da parte 3. 

Tais resultados mostraram que as crianças com mais sinais de desatenção 

apresentaram prejuízo em tais tarefas, considerando que obtiveram menos acertos que as 

crianças com menos sinais, o que sugere déficit de atenção seletiva e controle inibitório. 

Quanto ao tempo de reação, os grupos com mais indicadores de desatenção apresentaram 

maior tempo de reação para os itens congruentes da parte 1. No entanto, apresentaram 

tempo de reação menor nos itens incongruentes da parte 2 e nos itens congruentes e 

incongruentes da parte 3, demonstrando que, nessas partes, as crianças com mais 

indicativos de desatenção foram mais rápidas nos itens que realizaram corretamente. Tais 

resultados não são esperados diante da literatura e diante dos resultados nos demais testes, 

não havendo uma explicação clara para eles.  

É interessante verificar que o tempo de reação de interferência da parte 1 

demonstrou que o grupo com mais desatenção apresentou menor diferença no tempo de 

reação entre as partes congruente e incongruente. Ou seja, o grupo com mais desatenção 

teve menor diferença entre as condições congruente e incongruente, talvez, como ocorreu 

no TGS, devido ao menor controle inibitório para a seleção de informações, levando a 

ausência de refreamento diante da maior demanda de seleção (no caso, itens 

incongruentes). 

Em termos de comparação de grupos quanto à hiperatividade, os resultados obtidos 

por meio das análises conduzidas com o Simon Task indicaram diferença entre crianças 

com menos e mais sinais para: o número de acertos nos itens congruentes da parte 1, tendo 

menos acertos o grupo com mais sinais de hiperatividade, e no escore de interferência na 

parte 1, sugerindo que o grupo com mais indicativos de hiperatividade apresentou escores 

menores de interferência (itens incongruente menos itens congruentes), o que indica menor 

controle inibitório. Também foram verificadas diferenças no tempo de reação dos itens 

congruentes da parte 1, no tempo de reação dos itens incongruentes da parte 2, e no tempo 
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de reação nos itens congruentes da parte 3. Em todos foi verificado que os grupos de 

crianças com mais sinais de hiperatividade apresentou menor tempo de reação, ou seja, 

apresentaram maior rapidez para responder os itens realizados corretamente. Assim, como 

no TGS,  o tipo de tarefa (congruente ou incongruente) apresenta menor efeito sobre a 

criança com mais sinais de hiperatividade, considerando o provável déficit de controle 

inibitório. 

 É importante considerar que se deve ter cautela para a análise dos tempos de reação 

do Simon Task para o presente estudo, visto que a manipulação do mouse foi realizada pelo 

aplicador após escolha da resposta pela criança. 

 De modo semelhante às analises de comparação de grupos, as análises de correlação 

entre as escalas de desatenção e hiperatividade e as medidas do Simon Task encontraram 

maior número de correlações entre indicadores de desatenção e hiperatividade com escores 

da parte 1, mas não com as partes 2 e 3 do Simon Task. Mais especificamente, houve 

correlações negativas entre sinais de desatenção e escore na parte 1, tanto para itens 

congruentes quanto para itens incongruentes, e uma correlação com hiperatividade. 

Foram encontradas também algumas correlações significativas entre indicadores de 

desatenção e hiperatividade e medidas de interferência. Deste modo, os sujeitos com mais 

indicadores de desatenção e hiperatividade apresentaram menor efeito de interferência, 

indicando prejuízo na habilidade de controle inibitório. 

 As análises de correlação para cada série verificaram que, na 1ª fase, as correlações 

foram mais freqüentes com a primeira parte do Simon, considerada uma tarefa mais fácil. 

Já no 1º ano, houve maior número de correlações entre sinais de desatenção e 

hiperatividade e desempenho nas três partes do Simon. Esses resultados sugerem que, ao 

longo do desenvolvimento, os indicadores de desatenção e hiperatividade passam a se 

correlacionar com tarefas mais complexas como a parte 3 do Simon Task, a qual envolve 

demanda de memória de trabalho. 

Não há estudos conhecidos, especialmente brasileiros, buscando comparar 

desempenhos em tarefas semelhantes ao Simon Task em crianças com desatenção e 

hiperatividade. No entanto, os resultados estão de acordo com a teoria de Barkley (1997) 
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acerca do déficit de controle inibitório em crianças com diagnóstico de TDAH, neste caso, 

como habilidade preditora de sinais de desatenção e hiperatividade em crianças pré-

escolares. 

Nesse sentido, as análises de variância e de Kruskal-Wallis revelaram clara 

tendência de melhora no desempenho no Simon Task entre a 1ª fase e o 1º ano. Com a 

progressão escolar, principalmente em termos de aumento do escore, os escores tenderam a 

aumentar o os tempos de reação tenderam a diminuir, evidenciando o desenvolvimento 

especialmente das habilidades de atenção seletiva e controle inibitório, assim como foi 

verificado pelo estudo de Davidson e colaboradores (2006). 

Assim como exposto nos Resultados, de modo especial, o tempo de reação de 

interferência na parte 2 passou de negativo para positivo com a progressão escolar. Tal 

medida refere-se ao tempo na parte congruente menos o tempo na incongruente. Logo, um 

tempo de reação negativo refere-se ao maior tempo na incongruente, como seria esperado. 

O resultado do 1º ano, de tempo de reação de interferência positivo, não era esperado, e 

pode ser devido a particularidades da amostra ou dessa parte do teste. Mas, como a 

diferença se apresentou muito pequena, pode ser que as crianças passaram de um tempo de 

reação de interferência negativo para um tempo de reação de interferência nulo, ou seja, 

como a tarefa era fácil, as crianças mais velhas não apresentavam mais efeito de 

interferência, com praticamente o mesmo tempo de reação em itens congruentes e 

incongruentes.  

 Os resultados acerca do desenvolvimento normal, conjuntamente com as 

correlações com indicadores realizadas por série, dão indícios sobre a confirmação dos 

modelos teóricos acerca dos padrões desenvolvimentais das FE, em que habilidades mais 

básicas como atenção e controle inibitório demonstram uma progressão conforme as idades, 

sendo seguidas por habilidades mais complexas, como memória de trabalho (BROCKI et 

al., 2010). 

 

6.6 Go/No-Go Task  

Os resultados obtidos por meio das análises conduzidas com o Go/No-Go Task, em 
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termos de comparação de grupos extremos quanto à desatenção, indicaram diferenças entre 

crianças com menos e mais sinais nos seguintes escores: total de erros por ação da parte 1; 

erros por omissão da parte 1; total de erros da parte 1; erros por ação na parte 2; total de 

erros por omissão no teste; total de erros por ação no teste; e, total de erros de ambas as 

partes. Em todos eles, as crianças com mais indicadores de desatenção apresentaram maior 

prejuízo, demonstrado pelo maior número de erros quando comparadas ao grupo de 

crianças com menos sinais de desatenção. Interessante observar que, em relação ao número 

de erros por omissão na parte 2, não houve diferença entre os grupos, provavelmente 

porque tal parte exige maior demanda de controle inibitório que as demais e, 

provavelmente, nesta faixa etária tal habilidade ainda está no início de seu 

desenvolvimento, não diferindo entre as séries avaliadas. 

Além disso, foi possível verificar que o tempo de reação mediado pela resposta 

motora manual requerida no Go/No-Go Task não diferenciou os grupos quanto à desatenção 

(no caso, escolha da alternativa com o mouse), diferentemente do que foi observado para os 

tempos de reação mediados por resposta oral no Teste de Stroop e no Teste de Geração 

Semântica, em que as crianças com mais sinais de desatenção obtiveram maior tempo de 

reação que as sem sinais. Tal diferença pode ser devida a particularidades no próprio tipo 

de resposta (motora manual ou oral) ou, ainda, pode ser devida a diferenças nas demandas 

das tarefas, isto é, pode-se hipotetizar que os sinais de desatenção medidos pelas escalas 

não estejam relacionados ao tempo de reação no Go/No-Go Task, mas apenas aos escores, 

diferentemente do testes de Stroop e de Geração Semântica, talvez por serem tarefas mais 

complexas que o Go/No-Go Task. 

Em relação à comparação de grupos quanto aos indicadores de hiperatividade, 

foram observadas diferenças no total de erros da parte 1; em erros por omissão na parte 1; 

em erros por ação da parte 1; no tempo de reação da parte 1; em erros por ação na parte 2; 

no tempo de reação na parte 2; total de erros por ação total do teste; e, no tempo de reação 

do teste como um todo. Tais diferenças apontaram para maior número de erros e menor de 

reação para crianças com mais sinais de hiperatividade. Neste caso, podemos verificar que, 

além do maior prejuízo quanto à acurácia, como observado para os grupos com maior 
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desatenção, os grupos de crianças com mais indicativos de hiperatividade apresentam 

menor tempo de reação. Assim, apesar de serem mais rápidas, obtém desvantagem no 

desempenho do teste quanto ao escore, o que reforça a hipótese de déficit de controle 

inibitório em função da impulsividade. 

As análises de correlação conduzidas para a amostra total indicaram que crianças 

com mais sinais de desatenção e hiperatividade apresentaram mais erros na tarefa. A parte 1 

demonstrou-se mais discriminativa quanto à relação com indicadores do que a parte 2, 

provavelmente porque a segunda parte exige maior demanda de controle inibitório, 

conforme discutido anteriormente, sendo uma tarefa muito difícil para as crianças desta 

faixa etária e apresentando pouca variabilidade entre as séries. Além disso, os erros por 

ação apresentaram-se mais relacionados às escalas do que os erros por omissão, mostrando-

se mais discriminativos quanto à relação com ambos os indicadores de desatenção e de 

hiperatividade. Pode-se levantar a hipótese de que os erros por ação estejam mais 

relacionados a déficits de controle inibitório, enquanto os erros por omissão talvez estejam 

mais relacionado a déficits de atenção seletiva, porém tal hipótese deve ser abordada de 

forma mais específica em estudos posteriores. 

Em relação ao tempo de reação para acertos, não houve um padrão consistente de 

desempenho, pois este apresentou correlação positiva com indicadores de hiperatividade 

mediante relato dos pais, mas demonstrou correlação negativa com sinais de hiperatividade 

segundo relato dos professores. Mais uma vez, esses resultados correspondem às diferenças 

encontradas entre relatos de pais e professores verificadas por Coutinho e colaboradores 

(2009).  

De forma geral, pode-se observar que houve correlação entre Go/No-Go Task e 

indicadores tanto de desatenção quanto de hiperatividade, mas o maior número de 

correlações foi com desatenção. Esse resultado concorda com estudos relacionando os dois 

domínios de sintomas de TDAH (hiperatividade/impulsividade e desatenção) e FE, os quais 

têm indicado que essas funções são mais especificamente relacionadas com sintomas de 

desatenção (CHABILDAS, PENNINGTON, WILLCUTT, 2001; MARTEL, NIKOLAS, 

NIGG, 2007). 



110 
 

  

 Em relação às análises para as séries separadamente, houve maior número de 

correlações entre as escalas e os erros por omissão na 1ª fase, e maior número de 

correlações com erros por ação no 1º ano. Tal resultado pode confirmar a discussão exposta 

anteriormente, considerando que, provavelmente, habilidades mais simples, como atenção 

seletiva, discriminem melhor crianças mais novas quanto a sinais de desatenção e 

hiperatividade, enquanto nas crianças mais velhas, o controle inibitório passe a diferenciar 

melhor tais grupos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de sumarizar os principais achados provenientes do presente estudo, cabe 

apresentar algumas informações quanto ao cuidado na interpretação dos resultados. 

Algumas limitações podem ser ressaltadas no desenvolvimento da presente pesquisa, dentre 

elas, a falta de controle de variáveis relacionadas a fatores ambientais que podem ter efeito 

sobre o desenvolvimento, tais como o tempo de escolarização das crianças e a escolaridade 

dos pais, de modo a enfatizar variações individuais. 

Deve-se atentar, ainda, a algumas limitações dos instrumentos desenvolvidos para o 

presente estudo. Especificamente em relação ao Teste de Trilha para Pré-escolares, 

observou-se que a combinação das variáveis tamanho dos cachorros e cor dos mesmos pode 

ter causado confusão na discriminação dos estímulos na tarefa. Portanto, em estudos futuros 

o teste será adaptado, retirando-se os tons de cinza das figuras, de modo a minimizar a 

tendência de pareamento de figuras e aumentar a carga de flexibilidade entre as sequências. 

Além disso, a fim de aprimorar tanto o Simon Task quanto o Go/No-Go Task, será inserido 

um ponto de fixação central na tela de apresentação dos estímulo para obter maior controle 

das variações entre os sujeitos, tendo em vista que em ambos os testes as respostas 

dependem da análise quanto à posição dos estímulos na tela. 

Um outro ponto importante a ser ressaltado nesse estudo é que, como foi apontado 

anteriormente, em alguns casos foram encontrados diferentes resultados em função das 

escalas utilizadas (ETDAH, SNAP-IV respondida por pais, SNAP-IV respondida por 

professores, e soma total das três escalas). Já foi discutido sobre a real divergência entre 

relato de pais e professores sobre o comportamento observado de seus filhos/alunos 

(COUTINHO et. al., 2009; SOMA et al, 2009). Contudo, outros fatores explicativos para 

tais achados devem ser mais bem investigados, visto que mesmo nos dois instrumentos 

respondidos pelos professores (ETDAH e SNAP-IV) houve resultados divergentes para um 

mesmo teste na relação com indicadores de desatenção e hiperatividade. Deste modo, pode-

se hipotetizar que tais resultados são derivados de uma inadequação das escalas à amostra 

do estudo, já que elas não foram originalmente desenvolvidas para crianças pré-escolares. 

Apesar disso, há outra explicação provavelmente mais adequada para tais divergências. Tal 
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explicação está relacionada à condição heterogênea do TDAH, a qual tem sido enfatizada 

por estudos recentes (CASTELLANOS et al., 2006; NIGG, 2006; WILLCUTT et al. 2005). 

Dentre os aspectos que caracterizam tal condição, como domínios de sintomas e 

comorbidades, estão os prejuízos neuropsicológicos, os quais indicam que nem todas as 

crianças com TDAH apresentam os mesmos prejuízos (NIGG et al., 2005; WILLCUTT et 

al., 2005). 

 Apesar dessas limitações apontadas, de modo geral, foi verificada relação de entre 

os desempenhos nos testes de FE e indicativos de desatenção e hiperatividade, porém mais 

especialmente com os indicativos de desatenção. Estes resultados vão ao encontro de 

alguns dados existentes, os quais relacionaram os dois domínios de sintomas de TDAH 

(hiperatividade/impulsividade e desatenção) e FE, tendo sido indicado que essas funções 

são especificamente relacionadas com sintomas de desatenção (CHABILDAS, 

PENNINGTON, WILLCUTT, 2001; MARTEL, NIKOLAS, NIGG, 2007). 

 Ainda em relação à aparente oscilação de resultados quanto às relações entre as 

medidas de FE e as escalas de sintomas de TDAH, é importante ressaltar que a amostra do 

presente estudo não abordou grupos clínicos, ou seja, as crianças avaliadas não 

apresentavam diagnóstico de TDAH, mas somente indicadores de desatenção e 

hiperatividade, os quais correspondem a somente o critério A para diagnóstico segundo o 

DSM-IV (APA, 2002). Apesar disso, foram encontradas diferenças entre os grupos com 

mais e menos sinais de desatenção e hiperatividade para a maioria dos instrumentos. Esses 

achados evidenciam a potencialidade de identificação de precursores cognitivos para o 

transtorno.  

Na verdade, as ambiguidades sobre o papel da FE no TDAH têm servido como parte 

da lógica para o objetivo final da presente pesquisa, que é explorar os conhecimentos das 

relações entre FE e TDAH a partir de uma perspectiva de desenvolvimento. Nesse sentido, 

as análises dos desempenhos nos testes de FE em relação ao desenvolvimento normal 

revelaram que houve progressão das medidas aos longo das séries, especialmente para 

tarefas que envolvem habilidades mais básicas, tais como o Go/No-Go Task e o Teste de 

Atenção por Cancelamento (TAC). Todavia, não houve progressão estatisticamente 

significativa para tarefas possivelmente mais complexas, como desempenhos na terceira 
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parte do Simon Task, nas medidas de interferência do mesmo teste e no Teste de Geração 

Semântica (TGS), provavelmente porque as habilidades demandadas por estas tarefas ainda 

estejam no período muito inicial de desenvolvimento. Tais resultados favorecem a hipótese 

de que habilidades mais básicas, como atenção seletiva e inibição simples, iniciam seu 

desenvolvimento anteriormente a outras habilidades de FE, como inibição complexa, 

flexibilidade e memória de trabalho (DIAMOND et al, 2007). 

Do mesmo modo, as análises de correlação por série entre os indicadores de 

desatenção e hiperatividade e os desempenhos nos instrumentos de FE revelaram que, nas 

séries iniciais, para a maioria dos testes, os indicadores estiveram mais correlacionados com 

habilidades mais básicas, passando a se correlacionar com habilidades mais complexas nas 

séries superiores. Conjuntamente, tais dados podem auxiliar na caracterização da 

organização desenvolvimental entre processos de FE e na compreensão de correlatos 

neuropsicológicos dos sintomas de TDAH ao longo do desenvolvimento (BROCKI, 2010). 

Deste modo, o presente estudo compre seu objetivo de avaliar atenção, controle 

inibitório e sintomas de desatenção e hiperatividade em crianças pré-escolares, explorando 

aspectos do desenvolvimento normal de tais funções, bem como analisando a relação entre 

desempenho executivo e sintomas de desatenção e hiperatividade. 
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ANEXOS 



Anexo 1. Carta de informação ao sujeito de pesquisa e termo de consentimento livre e 

esclarecido entregue aos responsáveis. 

 
 



CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 
 
O objetivo da pesquisa é avaliar atenção, controle inibitório e sintomas de 

desatenção e hiperatividade em crianças pré-escolares, permitindo tanto o mapeamento do 
desenvolvimento normal de tais funções em crianças pré-escolares, quanto a análise da 
relação entre desempenho executivo e desatenção/hiperatividade. Durante o estudo serão 
aplicados ao aluno instrumentos psicológicos para avaliar atenção e controle inibitório e 
sintomas de desatenção e hiperatividade. Todos os instrumentos serão aplicados na própria 
escola, durante o período escolar regular, com a autorização prévia da diretora da escola e 
dos professores, tendo como duração aproximada de 60 a 120 minutos por criança, 
divididos em 6 sessões com intervalo de pelo menos uma semana entre duas aplicações. 
Além desses instrumentos aplicados aos alunos, os pais responderão a um questionário para 
avaliar atenção no menor sob sua responsabilidade e os professores responderão a dois 
questionários, também para avaliar atenção no menor. 

Este material será posteriormente analisado e será garantido sigilo absoluto sobre as 
questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 
identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá finalidade 
acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. Aos 
participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo 
algum. 

Os dados coletados serão utilizados na dissertação de Mestrado da psicóloga Bruna 
Tonietti Trevisan, aluna do Programa de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
_________________________                _________________________ 
Bruna Tonietti Trevisan     Alessandra Gotuzo Seabra 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Telefone para contato: 11 2114-8707 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) 

senhor(a)______________________________________________________________, 
sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA 
PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando 
quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o 
sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 
pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 
guardada por força do sigilo profissional. 

São Paulo, ....... de .............................. de .................. 
 

_____________________________ 
Assinatura do representante legal 
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Anexo 2. Carta de informação ao sujeito de pesquisa e termo de consentimento livre e 

esclarecido entregue aos professores. 

 
 



 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

 
O objetivo da pesquisa é avaliar atenção, controle inibitório e sintomas de 

desatenção e hiperatividade em crianças pré-escolares, permitindo tanto o mapeamento do 
desenvolvimento normal de tais funções em crianças pré-escolares, quanto a análise da 
relação entre desempenho executivo e desatenção/hiperatividade. Durante o estudo os 
professores responderão a dois instrumentos de avaliação de atenção sobre os alunos que 
estiverem participando da pesquisa, conforme autorização dos responsáveis pelos mesmos. 
Este material será posteriormente analisado e será garantido sigilo absoluto sobre as 
questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 
identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá finalidade 
acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. Aos 
participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo 
algum.  

Os dados coletados serão utilizados na dissertação de Mestrado da psicóloga Bruna 
Tonietti Trevisan, aluna do Programa de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
_________________________                _________________________ 
Bruna Tonietti Trevisan     Alessandra Gotuzo Seabra 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Telefone para contato: 11 2114-8707 

   
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) 
senhor(a)______________________________________________________________, 
sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA 
PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando 
quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o 
sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 
pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 
guardada por força do sigilo profissional. 

 
São Paulo, ....... de .............................. de .................. 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do participante



Anexo 3. Carta de informação a instituição e termo de consentimento livre e esclarecido 

entregue às escolas. 

 
 



CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 
 

O objetivo da pesquisa é avaliar atenção, controle inibitório e sintomas de 
desatenção e hiperatividade em crianças pré-escolares, permitindo tanto o mapeamento do 
desenvolvimento normal de tais funções em crianças pré-escolares, quanto a análise da 
relação entre desempenho executivo e desatenção/hiperatividade. Durante o estudo serão 
aplicados ao aluno instrumentos psicológicos para avaliar atenção e controle inibitório e 
sintomas de desatenção e hiperatividade. Todos os instrumentos serão aplicados na própria 
escola, durante o período escolar regular, com a autorização prévia da diretora da escola e 
dos professores, tendo como duração aproximada de 60 a 120 minutos por criança, 
divididos em 6 sessões com intervalo de pelo menos uma semana entre duas aplicações. 
Além desses instrumentos aplicados aos alunos, os pais responderão a um questionário para 
avaliar atenção no menor e os professores responderão a dois questionários, também para 
avaliar atenção. 

 Para tal solicitamos a autorização desta instituição para a triagem de colaboradores, 
e para a aplicação de nossos instrumentos de coleta de dados; o material e o contato 
interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos colaboradores e à instituição. Os 
indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer 
momento. Tudo o que for falado será confidencial e usado sem a identificação do 
colaborador e dos locais. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser 
livremente esclarecidas, bastando entrar em contato conosco no telefone abaixo 
mencionado. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia ficará com a 
instituição e outra com os pesquisadores. Obrigado. 
 
__________________________         __________________________ 
Bruna Tonietti Trevisan     Alessandra Gotuzo Seabra 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Telefone para contato: 11 2114-8707 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 
____________________________________, representante da instituição, após a leitura da 
Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando 
quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a 
instituição, através de seu representante legal, pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 
pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 
guardada por força do sigilo profissional. 
 

São Paulo,....... de .............................. de .................. 
 

__________________________________ 
Assinatura do responsável pela instituição
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Anexo 4. Estatísticas descritivas dos desempenhos nos testes de funções executivas. 
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Tabela 1. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Trilhas para Pré-escolares (TTP), 

com média, desvio padrão e número de sujeitos (N) para cada série e no total. 

 Série Média Desvio Padrão N 

TTP A Seq 

1ª Fase 2,00 1,91 29 

2ª Fase 4,06 1,46 34 

1º Ano 4,20 1,37 51 

Total 3,60 1,80 114 

TTP A Con 

1ª Fase 2,41 1,18 29 

2ª Fase 3,50 0,79 34 

1º Ano 3,59 0,70 51 

Total 3,26 1,00 114 

TTP A Erros 

1ª Fase 1,59 1,15 29 

2ª Fase 0,53 0,83 34 

1º Ano 0,41 0,70 51 

Total 0,75 0,99 114 

TTP A Tempo 

1ª Fase 32,49 14,55 29 

2ª Fase 29,87 16,06 34 

1º Ano 19,09 9,23 51 

Total 25,71 14,22 114 

TTP B Seq 

1ª Fase 2,34 0,55 29 

2ª Fase 4,65 2,76 34 

1º Ano 4,76 2,73 51 

Total 4,11 2,59 114 

TTP B Con 

1ª Fase 4,14 1,55 29 

2ª Fase 6,21 1,79 34 

1º Ano 6,41 1,69 51 

Total 5,77 1,93 114 

TTP B Erros 

1ª Fase 4,55 1,53 29 

2ª Fase 2,53 1,69 34 

1º Ano 2,33 1,51 51 

Total 2,96 1,82 114 

TTP B Tempo 

1ª Fase 73,35 16,40 29 

2ª Fase 80,23 25,67 34 

1º Ano 62,27 19,82 51 

Total 70,45 22,23 114 
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TTP I Seq 

1ª Fase 0,34 1,76 29 

2ª Fase 0,59 2,57 34 

1º Ano 0,57 2,74 51 

Total 0,52 2,46 114 

TTP I Con 

1ª Fase 1,72 2,10 29 

2ª Fase 2,71 1,73 34 

1º Ano 2,82 1,65 51 

Total 2,51 1,84 114 

TTP I Erros 

1ª Fase 2,97 1,97 29 

2ª Fase 2,00 1,48 34 

1º Ano 1,92 1,60 51 

Total 2,21 1,71 114 

TTP I Tempo 

1ª Fase 40,86 14,00 29 

2ª Fase 50,36 21,63 34 

1º Ano 43,18 17,56 51 

Total 44,73 18,33 114 
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Tabela 2. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Atenção por Cancelamento 

(TAC), com média, desvio padrão e número de sujeitos (N) para cada série e no total. 

 
 

Série Média Desvio Padrão N 

TAC 1 Acertos 

1ª Fase 17,50 7,40 26 

2ª Fase 25,65 10,17 34 

1º Ano 33,19 10,11 48 

Total 27,04 11,37 108 

TAC 1 Erros 

1ª Fase 0,00 0,00 26 

2ª Fase 0,00 0,00 34 

1º Ano 0,00 0,00 48 

Total 0,00 0,00 108 

TAC 2 Acertos 

1ª Fase 0,73 0,78 26 

2ª Fase 1,24 0,70 34 

1º Ano 1,75 1,18 48 

Total 1,34 1,03 108 

TAC 2 Erros 

1ª Fase 1,23 1,31 26 

2ª Fase 0,47 0,71 34 

1º Ano 0,44 0,62 48 

Total 0,64 0,91 108 

TAC 3 Acertos 

1ª Fase 3,73 2,78 26 

2ª Fase 8,88 4,33 34 

1º Ano 13,62 4,20 48 

Total 9,75 5,58 108 

TAC 3 Erros 

1ª Fase 3,38 3,47 26 

2ª Fase 1,00 1,89 34 

1º Ano 0,33 0,95 48 

Total 1,28 2,41 108 

TAC Tot Acertos 

1ª Fase 21,96 8,75 26 

2ª Fase 35,76 13,84 34 

1º Ano 48,56 13,24 48 

Total 38,13 16,37 108 

TAC Tot Erros 

1ª Fase 4,62 4,11 26 

2ª Fase 1,47 1,86 34 

1º Ano 0,77 1,17 48 

Total 1,92 2,84 108 
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Tabela 3. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Stroop para pré-escolares com 

média, desvio padrão e número de sujeitos (N) para cada série e no total. 

 
 

Série Média Desvio Padrão N 
Stroop cong TR 1ª Fase 0,84 0,41 25 

2ª Fase 0,63 0,33 30 

1º Ano 0,49 0,22 44 

Total 0,62 0,34 99 

Stroop cong Esc 1ª Fase 0,91 0,10 25 

2ª Fase 0,94 0,06 30 

1º Ano 0,84 0,23 44 

Total 0,89 0,17 99 

Stroop incon TR 1ª Fase 1,33 0,51 25 

2ª Fase 1,17 0,49 30 

1º Ano 0,74 0,36 44 

Total 1,02 0,51 99 

Stroop incon Escore 1ª Fase 0,86 0,13 25 

2ª Fase 0,93 0,06 30 

1º Ano 0,90 0,11 44 

Total 0,90 0,11 99 

Stroop interf TR 1ª Fase 0,49 0,58 25 

2ª Fase 0,54 0,39 30 

1º Ano 0,25 0,35 44 

Total 0,40 0,44 99 

Stroop interf Esc 1ª Fase -0,05 0,16 25 

2ª Fase -0,01 0,07 30 

1º Ano 0,06 0,18 44 

Total 0,01 0,15 99 
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Tabela 4. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Geração Semântica (TGS) com 

média, desvio padrão e número de sujeitos (N) para cada série e no total. 

 
 

Série Média Desvio Padrão N 
TGS Total Escore 1ª Fase 0,79 0,12 32 

2ª Fase 0,77 0,11 35 

1º Ano 0,80 0,10 48 

Total 0,79 0,11 115 

TGS Alta Escore 1ª Fase 0,71 0,17 32 

2ª Fase 0,66 0,18 35 

1º Ano 0,72 0,16 48 

Total 0,70 0,17 115 

TGS Baixa Escore 1ª Fase 0,87 0,09 32 

2ª Fase 0,89 0,10 35 

1º Ano 0,88 0,09 48 

Total 0,88 0,09 115 

TGS Interf Esc 1ª Fase -0,16 0,15 32 

2ª Fase -0,24 0,19 35 

1º Ano -0,15 0,16 48 

Total -0,18 0,17 115 

TGS Total TR 1ª Fase 4,31 1,51 32 

2ª Fase 3,42 1,05 35 

1º Ano 3,53 1,24 48 

Total 3,72 1,31 115 

TGS Alta TR 1ª Fase 5,57 2,17 32 

2ª Fase 4,74 1,97 35 

1º Ano 5,17 2,30 48 

Total 5,15 2,17 115 

TGS Baixa TR 1ª Fase 3,31 1,37 32 

2ª Fase 2,48 0,85 35 

1º Ano 2,21 0,67 48 

Total 2,60 1,06 115 

TGS Interf TR 1ª Fase 2,26 1,67 32 

2ª Fase 2,25 1,80 35 

1º Ano 2,96 2,11 48 

Total 2,55 1,92 115 
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Tabela 5. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Simon Task com média, desvio padrão e 

número de sujeitos (N) para cada série e no total. 

 Série Média Desvio Padrão N 

Simon 1 Con Esc 

1ª Fase 0,65 0,22 17 

2ª Fase 0,72 0,19 29 

1º Ano 0,78 0,22 35 

Total 0,73 0,21 81 

Simon 1 Inc Esc 

1ª Fase 0,60 0,25 17 

2ª Fase 0,78 0,27 29 

1º Ano 0,87 0,17 35 

Total 0,78 0,24 81 

Simon 2 Con Esc 

1ª Fase 0,58 0,23 17 

2ª Fase 0,67 0,25 29 

1º Ano 0,85 0,20 35 

Total 0,73 0,25 81 

Simon 2 Inc Esc 

1ª Fase 0,55 0,25 17 

2ª Fase 0,61 0,24 29 

1º Ano 0,80 0,20 35 

Total 0,68 0,25 81 

Simon 3 Con Esc 

1ª Fase 0,66 0,19 17 

2ª Fase 0,69 0,26 29 

1º Ano 0,73 0,20 35 

Total 0,70 0,22 81 

Simon 3 Inc Esc 

1ª Fase 0,74 0,24 17 

2ª Fase 0,69 0,23 29 

1º Ano 0,77 0,19 35 

Total 0,73 0,21 81 

Simon 1 Con TR 

1ª Fase 1733,72 181,77 17 

2ª Fase 1684,66 179,96 29 

1º Ano 1612,88 199,56 35 

Total 1663,94 192,88 81 

Simon 1 Inc TR 

1ª Fase 1808,76 237,93 17 

2ª Fase 1635,80 229,54 29 

1º Ano 1555,00 200,68 35 

Total 1637,19 236,84 81 
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Simon 2 Con TR 

1ª Fase 1701,35 190,87 17 

2ª Fase 1688,39 194,01 29 

1º Ano 1460,29 158,22 35 

Total 1592,55 211,18 81 

Simon 2 Inc TR 

1ª Fase 1651,60 162,55 17 

2ª Fase 1533,44 194,54 29 

1º Ano 1423,10 166,07 35 

Total 1510,56 194,98 81 

Simon 3 Con TR 

1ª Fase 1625,53 231,28 17 

2ª Fase 1748,38 254,16 29 

1º Ano 1681,41 243,05 35 

Total 1693,66 246,07 81 

Simon 3 Inc TR 

1ª Fase 1665,51 231,30 17 

2ª Fase 1736,64 255,74 29 

1º Ano 1637,80 192,79 35 

Total 1679,00 226,65 81 

Simon 1 Esc Interf 

1ª Fase -0,05 0,26 17 

2ª Fase 0,06 0,19 29 

1º Ano 0,09 0,16 35 

Total 0,05 0,20 81 

Simon 2 Esc Interf 

1ª Fase -0,03 0,27 17 

2ª Fase -0,05 0,29 29 

1º Ano -0,06 0,17 35 

Total -0,05 0,24 81 

Simon 3 Esc Interf 

1ª Fase 0,08 0,23 17 

2ª Fase 0,01 0,19 29 

1º Ano 0,04 0,17 35 

Total 0,03 0,19 81 

Simon 1 TR  interf 

1ª Fase 75,04 206,50 17 

2ª Fase -48,86 133,95 29 

1º Ano -57,87 174,28 35 

Total -26,75 174,70 81 

Simon 2 TR  interf 

1ª Fase -49,75 169,27 17 

2ª Fase -154,95 208,95 29 

1º Ano -37,18 151,22 35 

Total -81,98 183,73 81 
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Simon 3 TR  interf 

1ª Fase 39,98 164,26 17 

2ª Fase -11,75 128,13 29 

1º Ano -43,62 169,17 35 

Total -14,66 155,91 81 
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Tabela 6. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Go/No-Go Task com média, desvio padrão 

e número de sujeitos (N) para cada série e no total. 

 Série Média Desvio 
Padrão 

N 

Go/No-Go Parte1 total 

1ª Fase 0,12 0,10 25 

2ª Fase 0,05 0,03 30 

1º Ano 0,06 0,05 32 

Total 0,08 0,07 87 

Go/No-Go Parte1 omissões 

1ª Fase 0,22 0,17 25 

2ª Fase 0,12 0,11 30 

1º Ano 0,20 0,18 32 

Total 0,18 0,16 87 

Go/No-Go Parte1 
concessões 

1ª Fase 0,09 0,11 25 

2ª Fase 0,02 0,03 30 

1º Ano 0,02 0,02 32 

Total 0,04 0,07 87 

Go/No-Go Parte2 total 

1ª Fase 0,36 0,14 25 

2ª Fase 0,21 0,10 30 

1º Ano 0,14 0,08 32 

Total 0,23 0,14 87 

Go/No-Go Parte2 omissões 

1ª Fase 0,41 0,20 25 

2ª Fase 0,24 0,13 30 

1º Ano 0,15 0,10 32 

Total 0,26 0,18 87 

Go/No-Go Parte2 
concessões 

1ª Fase 0,21 0,17 25 

2ª Fase 0,11 0,11 30 

1º Ano 0,10 0,10 32 

Total 0,13 0,13 87 

Go/No-Go Total 

1ª Fase 0,24 0,09 25 

2ª Fase 0,13 0,05 30 

1º Ano 0,10 0,05 32 

Total 0,15 0,09 87 

Go/No-Go Total omissões 

1ª Fase 0,32 0,15 25 

2ª Fase 0,18 0,08 30 

1º Ano 0,18 0,10 32 

Total 0,22 0,13 87 
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Go/No-Go Total concessões 

1ª Fase 0,15 0,13 25 

2ª Fase 0,06 0,06 30 

1º Ano 0,06 0,05 32 

Total 0,09 0,09 87 

Go/No-Go Parte1 TR 

1ª Fase 678,49 293,51 25 

2ª Fase 438,58 155,16 30 

1º Ano 268,52 94,34 32 

Total 444,97 250,64 87 

Go/No-Go Parte2 TR 

1ª Fase 599,71 83,09 25 

2ª Fase 522,76 102,33 30 

1º Ano 450,09 88,24 32 

Total 518,14 109,22 87 

Go/No-Go Total TR 

1ª Fase 639,10 157,64 25 

2ª Fase 480,67 121,03 30 

1º Ano 359,31 80,49 32 

Total 481,55 164,27 87 
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Anexo 5. Descrição das variáveis utilizadas em Resultados. 
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Sigla/Identificação Descrição da variável 

ETDAH Des 
Escore total nos sintomas de desatenção da Escala de Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) para professores 

ETDAH Hip 
Escore total nos sintomas de hiperatividade da Escala de Transtorno 
de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) para professores 

SNAP pais Des 
Escore total nos sintomas de desatenção da SNAP-IV respondida 
pelos pais 

SNAP pais Hip 
Escore total nos sintomas de hiperatividade da SNAP-IV respondida 
pelos pais 

SNAP prof Des 
Escore total nos sintomas de desatenção da SNAP-IV respondida 
pelos professores 

SNAP prof Hip 
Escore total nos sintomas de hiperatividade da SNAP-IV respondida 
pelos professores 

Desatenção (soma das 
escalas) 

Somas dos três escores em sintomas de desatenção 

Hiperatividade (soma das 
escalas) 

Soma dos três escores em sintomas de hiperatividade. 

TTP A Seq 
Escore de sequencias da parte A do Teste de Trilhas para Pré-
escolares 

TTP A Con 
Escore de conexões da parte A do Teste de Trilhas para Pré-
escolares 

TTP A Erros Total de erros na parte A do Teste de Trilhas para Pré-escolares 

TTP A Tempo 
Tempo de execução na parte A do Teste de Trilhas para Pré-
escolares 

TTP B Seq 
Escore de sequencias da parte B do Teste de Trilhas para Pré-
escolares 

TTP B Con Escore de conexões da parte B do Teste de Trilhas para Pré-escolares 
TTP B Erros Total de erros na parte B do Teste de Trilhas para Pré-escolares 

TTP B Tempo 
Tempo de execução na parte B do Teste de Trilhas para Pré-
escolares 

TTP I Seq Escore de interferência em sequencias ( parte B menos parte A) 
TTP I Con Escore de interferência em conexões ( parte B menos parte A) 
TTP I Erros Total de erros em interferência ( parte B menos parte A) 

TTP I Tempo Interferência do tempo de execução ( parte B menos parte A) 
TAC 1 Acertos Total de acertos da Parte 1 do Teste de Atenção por Cancelamento 
TAC 1 Erros Total de erros da Parte 1 do Teste de Atenção por Cancelamento 

TAC 2 Acertos Total de acertos da Parte 2 do Teste de Atenção por Cancelamento 
TAC 2 Erros Total de erros da Parte 2 do Teste de Atenção por Cancelamento 

TAC 3 Acertos Total de acertos da Parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento 
TAC 3 Erros Total de erros da Parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento 

TAC Tot Acertos Soma dos acertos nas três partes do teste 
TAC Tot Erros Soma dos erros nas três partes do teste 

Stroop cong TR 
Tempo de reação médio dos itens congruentes do Teste de Stroop 
para pré-escolares 

Stroop cong Esc Escore médio dos itens congruentes do Teste de Stroop para pré-
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escolares 

Stroop incon TR 
Tempo de reação médio dos itens incongruentes do Teste de Stroop 
para pré-escolares 

Stroop incon Escore 
Escore médio dos itens congruentes do Teste de Stroop para pré-
escolares 

Stroop interf TR 
Tempo de reação em interferência (parte incongruente menos parte 
congruente) 

Stroop interf Esc Escore em interferência (parte incongruente menos parte congruente) 

TGS Alta Escore 
Escore médio nos itens de alta seleção do Teste de Geração 
Semântica 

TGS Baixa Escore 
Escore médio nos itens de baixa seleção do Teste de Geração 
Semântica 

TGS Interf Esc 
Escore de interferência entre os itens de alta e baixa seleção do Teste 
de Geração Semântica 

TGS Alta TR 
Tempo de reação médio dos itens de alta seleção do Teste de 
Geração Semântica 

TGS Baixa TR 
Tempo de reação médio dos itens de baixa seleção do Teste de 
Geração Semântica 

TGS Interf TR 
Tempo de reação em interferência entre os itens de alta e 
baixa seleção do Teste de Geração Semântica 

Simon 1 Con Esc Acertos nos itens congruentes da parte 1 do Simon Task 
Simon 1 Inc Esc Acertos nos itens incongruentes da parte 1 do Simon Task 
Simon 2 Con Esc Acertos nos itens congruentes da parte 2 do Simon Task 
Simon 2 Inc Esc Acertos nos itens incongruentes da parte 2 do Simon Task 
Simon 3 Con Esc Acertos nos itens congruentes da parte 3 do Simon Task 
Simon 3 Inc Esc Acertos nos itens incongruentes da parte 3 do Simon Task 

Simon 1 Con TR 
Tempo de reação nos itens congruentes da parte 1 do Simon Task 
respondidos corretamente. 

Simon 1 Inc TR 
Tempo de reação nos itens incongruentes da parte 1 do Simon Task 
respondidos corretamente. 

Simon 2 Con TR 
Tempo de reação nos itens congruentes da parte 2 do Simon Task 
respondidos corretamente. 

Simon 2 Inc TR 
Tempo de reação nos itens incongruentes da parte 2 do Simon Task 
respondidos corretamente. 

Simon 3 Con TR 
Tempo de reação nos itens congruentes da parte 3 do Simon Task 
respondidos corretamente. 

Simon 3 Inc TR 
Tempo de reação nos itens incongruentes da parte 3 do Simon Task 
respondidos corretamente. 

Simon 1 Esc Interf 
Escore de interferência entre os itens congruentes e incongruentes na 
parte 1  

Simon 2 Esc Interf 
Escore de interferência entre os itens congruentes e incongruentes na 
parte 2 

Simon 3 Esc Interf 
Escore de interferência entre os itens congruentes e incongruentes na 
parte 3 

Simon 1 TR  interf Tempo de reação de interferência entre os itens congruentes e 
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incongruentes na parte 1  

Simon 2 TR  interf 
Tempo de reação de interferência entre os itens congruentes e 
incongruentes na parte 2 

Simon 3 TR  interf 
Tempo de reação de interferência entre os itens congruentes e 
incongruentes na parte 3 

Go/No-Go Parte1 total Média do total de erros da parte 1 do Go/No-Go Task 
Go/No-Go Parte1 

omissões 
Média dos erros por omissão (itens alvo não selecionados) na parte 1 
do Go/No-Go Task 

Go/No-Go Parte1 
concessões 

Média dos erros por concessão (itens não-alvo selecionados) na parte 
1 do Go/No-Go Task 

Go/No-Go Parte2 total Média do total de erros da parte 2 do Go/No-Go Task 
Go/No-Go Parte2 

omissões 
Média dos erros por omissão (itens alvo não selecionados) na parte 2 
do Go/No-Go Task 

Go/No-Go Parte2 
concessões 

Média dos erros por concessão (itens não-alvo selecionados) na 
parte 2 do Go/No-Go Task 

Go/No-Go Total Média do total de erros no Go/No-Go Task 
Go/No-Go Total 

omissões 
Média dos erros por omissão (itens alvo não selecionados) no total 
do Go/No-Go Task 

Go/No-Go Total 
concessões 

Média dos erros por concessão (itens não-alvo selecionados) no 
total do Go/No-Go Task 

Go/No-Go Parte1 TR 
Tempo de reação médio nos itens alvo selecionados corretamente na 
parte 1 

Go/No-Go Parte2 TR 
Tempo de reação médio nos itens alvo selecionados corretamente na 
parte 2 

Go/No-Go Total TR 
Tempo de reação médio no total de itens alvo selecionados 
corretamente 

 


