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RESUMO 

 

A atenção pode ser compreendida enquanto conjunto de processos neurais que 

possibilitam a seleção adequada de informações do ambiente e que por isso orientam 

respostas adaptativas. Desse modo, seu estudo é necessário para a compreensão dos 

processos cognitivos e de como suas alterações se expressam por dificuldades 

adaptativas, tais como as observadas em casos de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade (TDAH). O objetivo deste estudo foi o de fazer uma avaliação 

neuropsicológica e comportamental centrada na análise do processo atencional de 78 

crianças do Ensino Fundamental I, matriculadas em uma escola particular e com idade 

entre 6 e 11 anos. Foram empregados testes tradicionais de realização em lápis e papel e 

testes computadorizados para avaliação da atenção. Os instrumentos utilizados foram: 

WISC-III; Wisconsin; Atenção Concentrada (AC e TECON) e Atenção Difusa 

(TEDIF). Na avaliação comportamental foi utilizada a Escala Comportamental 

(CBCL/6–18) aplicada aos pais. Para os professores foram empregadas a Escala de 

Sinais de Desatenção e Hiperatividade (Benczik), além de Escala Comportamental 

(TRF). Os testes computadorizados avaliaram a orientação voluntária e automática, o 

direcionamento temporal e a manutenção da atenção. Foram comparados os resultados 

dos instrumentos computadorizados com os resultados dos testes tradicionais de 

respostas em lápis e papel e com as escalas comportamentais e de sinais de desatenção e 

hiperatividade. Não foram observados nos participantes indicadores de problemas de 

comportamento relato dos pais (CBCL) ou pelos professores (TRF). Os resultados dos 

testes tradicionais relacionados à Atenção Concentrada (AC, TECON-1 e TECON -2, 

TEDIF-1 e TEDIF-3) demonstram aumento significativo de acertos e pontos em função 

da escolaridade. Já nos testes computadorizados houve uma diminuição sistemática do 

tempo de reação em função do aumento da escolaridade. Entretanto, à medida que a 

escolaridade aumenta há uma diminuição das diferenças entre a condição válida e 

inválida, tornando os participantes mais eficientes em perceber estímulos fora dos locais 

indicados. Outro fator que apresentou diferença significativa foi quanto ao tempo de 

reação para a condição aonde pista alvo vêm na mesma posição (condição ipsolateral) é 

menor do que o tempo de reação para a condição na qual a pista e o alvo vêm em lados 

opostos (condição contralateral). No teste Wisconsin é possível verificar que com o 

aumento da escolaridade há uma diminuição no número de ensaios administrados e 

também um aumento de número de categorias completadas bem como diminuição no 

total de erros e de número de respostas perseverativas, e que tal fato se correlaciona com 

a diminuição do tempo de reação nos testes computadorizados, demonstrando que as 

habilidades avaliadas por cada um desses testes também estão correlacionadas.  

 

Palavras chave: Atenção, avaliação neuropsicológica, TDAH, testes computadorizados, 

testes tradicionais.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Attention can be understood as a group of neural processes that allow an adequate 

selection of information from the environment, in this way orienting adaptive responses. 

Thus, its study is made necessary so that cognitive processes and how their alterations 

express themselves through adaptive difficulties can be comprehended, such as it is 

observed in cases of Attention Deficit Disorder and/or Hyperactivity (ADDH). This 

study aims at performing a neuropsychological and behavioral evaluation, centered in 

the analysis of the attentional process of 78 junior high children, enrolled in a private 

school, with ages between 6 and 11. Traditional manuscript tests and computer-based 

tests were employed for the evaluation of attention. The instruments used were: WISC-

III; Wisconsin; Focused Attention (AC and TECON) and Diffuse Attention (TEDIF) In 

behavioral evaluation the Behavioral Scale (CBCL/6-18), applied to parents, was used. 

For the teachers, the Signs of Disattention and Hyperactivity Scale (Benzic) was 

employed, along with the Behavioral Scale (TRF). The computer-based tests evaluated 

the voluntary and automatic orientation, temporal direction an attention management. 

The results from the computer-based instruments were compared to the results from the 

traditional pencil and paper tests, along with the behavioral and the Signs of 

Disattention and Hyperactivity scales. No indicators of behavioral problems were 

observed, and there was no report from either parents (CBCL) or teachers (TRF) on that 

matter. The results of the traditional tests related to Focused Attention (FC, TECON-1 

and TECON-2, TEDIF 1 and TEDIF-3) showed significantly higher scores and points 

related to schooling. The computer-based tests, on the other hand, showed a systematic 

lowering of the reaction time related to the increase in schooling. However, as schooling 

increases, there is a decrease in the differences between the valid and the invalid 

conditions, making participants more efficient in perceiving stimuli outside the 

indicated location. Another factor that presented significant difference was the “Clue – 

Target relation” factor, in which it is possible to observe that the reaction time for the 

condition in which the target and the clue come from the same side (ipsolateral 

condition) is lower than the reaction time for the condition in which the target and the 

clue come from opposite sides (contralateral condition). With the Wisconsin test is 

possible to verify that with the increase in schooling there is a decrease in the number of 

tests administered and also an increase in the number of categories completed, as well 

as a decrease on the total amount of errors and the number of preservative answers, and 

that this fact correlates with the decrease in the reaction time in computer-based tests, 

demonstrating that the skills that were evaluated by each one of this tests are also 

correlated. 

 

 

Key words: Attention, neuropsychological evaluation, ADDH, computer-based tests, 

traditional tests. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A importância da atenção é evidenciada em tarefas simples do dia a dia, tais 

como assistir aula, tocar música ou dirigir um automóvel. A atenção influencia em uma 

série de processos cognitivos que tornam o sujeito mais receptivo às demandas do 

ambiente e faz com que se desempenhe mais eficazmente tarefas ou atividades que 

exijam esforço mental (WAGNER, 2003). 

A atenção corresponde a um conjunto de processos que leva à seleção ou 

priorização no processamento de informação; isto é, “atenção” é o termo que se refere 

aos mecanismos de seleção de informações do ambiente (NAHAS; XAVIER, 2005) e, 

consequentemente, tem um papel importante na organização de comportamentos para 

interação do organismo com o meio. 

A alteração na possibilidade de seleção adequada de informações do ambiente 

pode acarretar dificuldade de adaptação do indivíduo ao contexto em que se insere, tal a 

exemplo do que ocorre no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Segundo Borja e Ponde (2009) o TDAH é considerado um transtorno do 

desenvolvimento e constitui a principal causa de encaminhamento de crianças para 

serviços especializados, sendo o distúrbio neurocomportamental mais comum da 

infância. As características que determinam o TDAH podem se expressar em uma 

ampla gama de sinais e em grande espectro de áreas da vida diária do indivíduo 

(NAHAS; XAVIER, 2005). Desse modo, estudos como o apresentado nessa 

dissertação, que se propões a estabelecer parâmetros para melhor conhecer o 

desenvolvimento típico de funções cognitivas e, especialmente da atenção, são 

relevantes para o aprofundamento do conhecimento sobre suas disfunções, como 

daquelas tidas nos casos do TDAH.  

Uma das maneiras de se entender o funcionamento da atenção reside na 

avaliação neuropsicológica que utiliza instrumentos tradicionais e desenvolve novos 

métodos (a exemplo de testes computadorizados) para compreender como cérebro 

funciona e assim, os modos de estabelecimento, relacionamento e expressão das funções 

cognitivas. Assim, criam-se parâmetros para compreender o desenvolvimento cognitivo 

normal e os comprometimentos muitas vezes presentes no seu curso. 

Por conseguinte, no contexto dessa dissertação efetivou-se uma avaliação 

neuropsicológica e comportamental centrada na análise do processo atencional de 
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crianças do Ensino Fundamental I, utilizando-se para isso testes tradicionais de lápis e 

papel e testes computadorizados de atenção. 

Os testes tradicionais avaliaram a capacidade intelectual, a capacidade de 

raciocínio abstrato, a atenção concentrada e difusa dos participantes. Os testes 

computadorizados avaliaram a orientação voluntária, automática, o direcionamento 

temporal e a sustentação da atenção. Além disso, foi feita uma avaliação 

comportamental por meio de questionários específicos aplicado aos pais e professores. 

Além dos resultados obtidos serem de grande importância para se entender o 

funcionamento da atenção, este trabalho estabelece parâmetros para outros estudos 

relacionados ao desenvolvimento atencional atípico e já em andamento dentro do grupo 

de pesquisa no qual ele está inserido, cuja linha de estudos se baseia no sujeito com 

distúrbios do desenvolvimento. 

Os referidos trabalhos buscam avaliar sinais de desatenção e hiperatividade 

utilizando avaliações neuropsicológicas, comportamentais e clínicas em crianças com 

desenvolvimento típico (aquelas sem relato de retardo mental), mas que têm queixa de 

desatenção e hiperatividade, e atípico (aquelas com relato de retardo mental) e que estão 

associadas a síndromes tais como as de Williams-Beuren (SWB) e de Prader-Willi 

(SPW).  
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2-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO 

 

2.1-Atenção: definição e aspectos gerais 

 

A atenção é função essencial para a compreensão do modo como adquirimos 

conhecimento sobre o mundo. Logo, os estudos sobre a atenção podem auxiliar na 

compreensão de como outros processos cognitivos (a exemplo de memória, linguagem e 

aprendizagem) dependem dela para seu pleno desenvolvimento e como desordens a ela 

associadas (como a TDAH) podem comprometer a interação do sujeito com o ambiente.  

Os estudos sobre a atenção compõem um tópico antigo dentro da história da 

Psicologia. Um teórico importante dentro desse tema, que já no século XIX se fez 

presente nos estudos sobre a atenção, é Wiliam James. James (1890/1950, p. 403-404) 

foi um dos primeiros a elaborar conceito sobre a atenção, havendo escrito: 

 

“Everyone knows what attention is. It is the taking 

possession by the mind in clear and vivid form, of 

one out of what seem several simultaneously 

possible objects or trains of thought. Focalization, 

concentration, of consciousness is its essence. It 

implies withdrawal from some things in order to 

deal effectively with others."
1
 

 

James ressalta nesta citação os aspectos seletivos da atenção e, 

consequentemente, a falta de habilidade para concentrar-se em muitas coisas de maneira 

simultânea. Além disso, ele descreve a possibilidade de direcionamento da atenção não 

apenas para o mundo exterior, mas também para aspectos do pensamento. Sua 

contribuição levou a um interesse crescente em se estudar o assunto em destaque.  

Stela (1997) acrescenta que na literatura científica existe muita confusão sobre 

os significados e sentidos da palavra atenção. Frequentemente, esta surge enquanto 

sinonímica a expressões ou termos como estado de alerta, vigilância, estar desperto, 

capacidade de observação, concentração. Naturalmente, vários destes podem servir para 

qualificar a atenção, mas torna-se importante sua conceituação mais precisa. 

                                                           
1
 Em uma tradução livre a definição de William James poderia ser compreendida do seguinte modo: 

“Todo mundo sabe o que é atenção. Vai tomando conta da mente, de forma clara e viva, e para aquele 

que assim não se encontra, vários objetos ou raciocínios parecem simultaneamente possíveis. 

Focalização e concentração da consciência são a sua essência. Isso implica a retirada de algumas coisas 

de forma a lidar efetivamente com outras.” 
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A atenção tem grande importância em nossa vida diária. Toda atividade 

humana organizada possui algum grau de direção e seletividade. Nossas atividades 

mentais ocorrem em contextos repletos de estímulos, relevantes ou não, que devem ser 

selecionados de acordo com os objetivos pretendidos, conscientes ou não (COUTINHO; 

MATTOS; ABREU, 2010). Segundo Gazzanica, Ivry e Mangun (2006), a atenção é 

vista como um mecanismo cerebral e cognitivo que possibilita a alguém processar 

informações ou pensamentos relevantes enquanto ignoram outros irrelevantes ou 

dispersivos. Neste sentido, Miranda (2008) diz ser a atenção um mecanismo mediante o 

qual nos preparamos para processar estímulos, enfocar o que vamos processar 

determinar quanto será processado e decidir se demandam uma ação.  

 

2.2-Classificações da atenção 

 

A atenção não é um construto único e pode ser classificada em duas categorias: a 

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

orientação voluntária ocorre intencionalmente, por meio de um controle descendente 

(top-down), tal como ao um indivíduo, voluntariamente, focalizar sua atenção em uma 

determinada área do campo visual. Neste caso, o desvio atencional é chamado de 

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

de recursos de processamento por estímulos ocorridos no ambiente. Nesta situação, um 

estímulo visual pode capturar a atenção de maneira involuntária ou ascendente (bottom-

up). Esse tipo de desvio atencional é denominado exógeno ou extrínseco.  

Em consequência, é possível compreender que a orientação da atenção reflete 

uma competição entre objetivos internos e demandas externas (BERGER; HENIK; 

RAFAL, 2005). Assim, pode-se dizer que fatores externos e internos determinam o 

controle da atenção. Os fatores externos referem-se às características dos estímulos – 

tamanho, posição, cor, intensidade, movimento, complexidade, relevância e novidade. 

Os fatores internos relacionam-se com o estado do nosso organismo – fadiga, estresse, 

interesse, uso de medicamentos, entre outros (WAGNER, 2003). 

Nahas e Xavier (2004) também discorrem sobre o tema, afirmando que o 

controle voluntário da atenção apresenta um componente consciente para sua realização 
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e é geralmente usado para tarefas mais complexas ou não familiares, requerendo tempo 

maior para sua execução. Já na orientação automática da atenção, a captação desta não 

requer o “controle ativo” por parte do sujeito, podendo, desta maneira, ocorrer 

concomitante a outros processamentos com pouca interferência. Assim, de forma quase 

inevitável, dá-se-lhes o pronto desencadeamento por eventos inesperados no ambiente, 

mesmo que o sujeito não esteja inicialmente a prestar atenção à fonte de estimulação.  

A atenção envolve diferentes subcomponentes, a exemplo de atenção seletiva, 

atenção dividida, atenção sustentada e atenção alterada. Segundo alguns pesquisadores, 

tais como Miranda (2008) e Nahas e Xavier (2004), a atenção seletiva é a orientação 

para um estímulo específico ou porção do ambiente. Em outras palavras, é a capacidade 

de concentrar-se, direcionando sua percepção para um determinado estímulo e, 

simultaneamente, ignorando outros. Seria então, o processamento, de forma 

diferenciada, de fontes concomitantes de informação. A importância da seletividade 

vem da necessidade de não processar tudo aquilo que nos é apresentado nos campos 

visual e auditivo, havendo necessidade de direcionar o foco para estímulos relevantes 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002; COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). 

Já a atenção dividida é a capacidade do indivíduo de realizar mais de uma tarefa 

ao mesmo tempo e, pois, atender, concomitantemente, a duas ou mais fontes de 

estimulação. Como a capacidade é limitada, pode ocorrer prejuízo no desempenho 

(MIRANDA, 2008). Coutinho, Mattos e Abreu (2010) enfatizam que a atenção dividida 

é contestada por alguns autores, que sugerem ser ela apenas uma rápida modificação do 

foco atencional (atenção alternada).  

Muitos autores, entretanto, sugerem que, de fato, existe possibilidade de que o 

foco atencional possa ser dividido em dois estímulos. No entanto, a natureza da divisão 

da atenção não está clara. Segundo Nahas e Xavier (2004), não se sabe se ela envolve 

uma separação dos recursos de processamento de modo que cada um dos 

subcomponentes resultantes continue a processar os elementos críticos de cada tarefa 

em paralelo ou, alternativamente, se essa divisão ocorre no tempo. Ou seja, os recursos 

atencionais seriam destinados ao processamento ora de uma tarefa ora de outra, havendo 

alternâncias entre as tarefas.  

Uma forma de se estudar isso é investigar a atenção dividida e o desempenho 

concomitante de duas tarefas. Assim, espera-se que haja prejuízo de desempenho em 
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situações de tarefa dupla, pois haveria divisão dos recursos de processamento (que 

seriam limitados) para o desempenho das duas tarefas. 

A atenção sustentada, segundo definida por Coutinho, Mattos e Abreu (2010), 

corresponde à capacidade de manter o foco atencional em determinada atividade, por 

um tempo mais prolongado, com o mesmo padrão de consistência. Este engloba a 

quantidade de tempo na qual o indivíduo conseguirá manter o foco, como a consistência 

de resposta durante o intervalo de informações por prolongados períodos de tempo.  

Tarefas comportamentais usualmente utilizadas para investigar a atenção 

sustentada geralmente requerem que a atenção seja direcionada para uma fonte de 

informações por prolongados períodos de tempo. A piora no desempenho ao longo do 

tempo indica a perda ou instabilidade da concentração (NAHAS; XAVIER, 2004).  

A atenção alternada, por seu turno, corresponde à capacidade de intercalar um 

estímulo ou conjunto de estímulos por outro, ou dado tipo de tarefas por outras, de 

maneira sucessiva (COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). 

Outro aspecto da atenção, trazido por Gazzanica, Ivry e Mangun (2006), é 

chamada atenção espacial, que consiste na capacidade de dirigir voluntariamente a 

atenção para um local ignorando-se os outros. No laboratório, a atenção espacial pode 

ser manipulada ao induzir as pessoas a acreditarem que os alvos têm maior 

probabilidade de estarem em um local que em outro. Para isto pode-se utilizar uma pista 

tal como a ocorrência de uma seta indicando a posição provável de aparecimento do 

alvo, ou de um número ou outro símbolo que também determine esse lugar, 

direcionando previamente a atenção do sujeito. 

Paralelamente à orientação espacial, a orientação temporal da atenção pode ser 

compreendida como habilidade para direcionar a atenção a momentos particulares no 

tempo. Assim, expectativas sobre quando um evento vai ocorrer podem ser utilizadas 

para aperfeiçoar respostas comportamentais de modo análogo à expectativa de onde um 

evento vai ocorrer (COULL et al. 2000).  

A atenção difusa é função cognitiva que focaliza, de uma vez, diversos 

estímulos dispersos espacialmente, realizando uma captação rápida de informações e 

fornecendo um conhecimento instantâneo para o indivíduo (TONGLET, 2002). 

Uma colocação importante descrita por Miranda (2008) é que nossa atenção 

pode ser interrompida por uma série de estímulos irrelevantes ao desempenho naquela 

tarefa que estamos executando. Esse desvio da atenção, que pode ser momentâneo, se dá 

por meio dos seguintes fatores: saturação por estimulações externas – a exemplo de 
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ruídos que eliciam uma resposta automática – ou, ainda, por alterações internas – tais 

como a fome e o frio intenso. 

 

2.3-Estudos sobre atenção e tempo de reação 

 

As possíveis maneiras de se estudar a atenção e suas alterações têm ensejado  

uma busca por profissionais da área. De acordo com Gazzanica, Ivry e Mangun (2006), 

uma forma de medir o efeito da atenção no processamento da informação é examinando 

como os sujeitos respondem a um estímulo-alvo. Por exemplo, pode-se medir o tempo 

que alguém leva para discriminar certas letras em um local-alvo na presença de diversas 

letras distratoras próximas ao local-alvo que requerem uma resposta.  

Araújo e Carreiro (2009) complementam que muitos estudos sobre a atenção 

utilizaram a medida de tempo de reação manual (TR) a um estímulo sensorial como 

uma medida quantificável correlacionada aos processos cognitivos e no caso específico 

à atenção. Nesse tipo de estudo são dadas tarefas para os participantes e o tempo gasto 

para sua realização é medido. Tal método possibilita medir o processamento da 

informação pelo sistema nervoso. Por exemplo, variando-se o tipo de informação 

sensorial e/ ou atencional é possível interferir com a resposta, que nesse caso é a 

velocidade da reação motora. 

Um estudo realizado por Bolfer e colaboradores (2010) com o objetivo de 

avaliar o tempo de reação em crianças com TDAH e controles normais através da 

atenção visual voluntária no teste psicofísico (TPAV). Os participantes eram do sexo 

masculino (23 pacientes), com TDAH do tipo combinado e idades entre 9-12 anos, sem 

comorbidades, com diagnóstico clínico e sem serem medicados. O grupo de controle 

seguiu os mesmos critérios: sexo, idade, QI. Inicialmente o participante foi orientado a 

prestar atenção a o ponto de fixação. Este foi apresentado no centro da tela do 

computador e o participante precisava olhar para todo o ensaio. Após um intervalo de 

700 ms, uma seta ponteiro era apresentada e indicava, o lado correto. Após um intervalo 

de 800 ms, um quadrado era apresentado. Quando percebesse isso, o participante 

necessitava responder pressionando o botão rapidamente. Resultados apontaram que 

crianças com TDAH apresentaram tempo de reação significativamente maior do que 

aquelas de controles normais. Verificou-se, ademais, que no grupo portador de TDAH 
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ocorreu a diminuição de velocidade ao longo do tempo, sugerindo uma perda 

progressiva de atenção sustentada (BOLFER et al., 2010). 

De acordo com Gazzanica; Ivry; Mangun (2006) estudos sobre de atenção 

espacial voluntária, usando-se tarefas com pistas, pede-se aos participantes que 

respondam tão rápido quanto possível a alvos que são apresentados em uma tela de 

computador. Eles são instruídos que a localização mais provável para o próximo alvo é 

indicada por uma pista anterior que pode ser uma seta ou foco luminoso. Quando isso 

ocorre tem-se pistas válidas. Então, os sujeitos aprendem a usar a pista para a 

localização do próximo alvo. Algumas vezes, o alvo é apresentado em locais não 

indicados pela pista, situação em a pista é considerada inválida.  

Os resultados desses estudos indicam que os sujeitos respondem mais 

rapidamente quando a pista prevê a sua localização correta. E, por conseguinte, são mais 

lentos em responder a alvos em localizações não esperadas. Apesar disso, ainda que as 

respostas sejam mais rápidas em caso de alvos colocados nos locais sinalizados por 

pistas, isso ocorre apenas por um breve período de tempo (usualmente de 50-200ms). 

Quanto mais tempo passa entre a pista e o alvo (aproximadamente ›300ms) o padrão dos 

efeitos do tempo de reação é revertido: os sujeitos respondem mais lentamente a esses 

estímulos (GAZZANICA; IVRY; MANGUN, 2006). 

Uma maneira de estudar a atenção temporal da atenção visual se dá por meio de 

experimentos que utilizam pistas simbólicas centrais. Por exemplo, nos estudos de Silva 

e colaboradores (SILVA; MACEDO; CARREIRO, 2009; SILVA et. al., Submetido), 

após 700 ms da apresentação do ponto de fixação central era apresentado um número (3, 

5 ou 8), indicando que o alvo (um quadrado sobreposto ao ponto central) seria 

apresentado, respectivamente, dentro de 300, 550 e 800ms. Em 70% das vezes a pista 

era correta e em 30% o alvo era apresentado em intervalos incongruentes ou não eram 

apresentados. Poderia haver um asterisco com indicação neutra. O participante era 

instruído a fixar o olhar no ponto e orientar a atenção para intervalo indicado pela pista 

e responder pressionando o botão, registrando-se assim o tempo de reação (TR).  

Como resultados observaram-se efeitos significativos para os intervalos de maior 

probabilidade produzindo tempo de reação (TR) menores Isso demonstra que a 

utilização de uma pista central simbólica pode ser eficaz para o direcionamento da 

atenção no tempo (SILVA; MACEDO; CARREIRO, 2009; SILVA et. al., Submetido). 
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Portanto, a atenção é básica para muitas as tarefas cognitivas do ser humano. 

Seu estudo pode ajudar a compreender alterações que envolvam essa função cognitiva. 

Uma alteração na possibilidade de seleção adequada de informações do ambiente, seja 

nos aspectos voluntários seja naqueles automáticos, pode prejudicar seu correto 

processamento e, consequentemente, acarretar dificuldades no funcionamento 

adaptativo, tal como ocorre em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade (TDAH). 

 

2.4-Desenvolvimento do sistema nervoso e sua relação com a atenção 

 

Há um consenso na literatura segundo o qual o cérebro em desenvolvimento é 

plástico. Esta capacidade adaptativa do organismo humano de se acomodar às mudanças 

graças à ação sinérgica de diferentes órgãos coordenados pelo sistema nervoso central é 

chamada de plasticidade. Ela se refere a uma mudança adaptativa na estrutura e função 

do sistema nervoso, que ocorre em qualquer fase da ontogenia, como função de 

interações com o meio ambiente interno e externo, ou ainda como resultado de lesões 

que afetam o ambiente neural (MUSZKAT, 2005). 

Durante o desenvolvimento do cérebro é possível haver uma reorganização de 

padrões e sistemas de conexões em vias nas quais o cérebro maduro é já impedido de 

agir. Sendo assim, o cérebro em desenvolvimento é menos vulnerável aos efeitos da 

lesão. Vê-se, pois, que a capacidade adaptativa declina à medida que a criança cresce 

(GAZZANICA, IVRY e MANGUN, 2006; MIRANDA; MUSZKAT, 2004). 

O conhecimento sobre o desenvolvimento de habilidades cognitivas é essencial 

para entender o organismo e a função da mente adulta. Durante o crescimento e a 

maturação, o ser humano muda significativamente. Algumas das mudanças mais 

expressivas no indivíduo relacionam-se à cognição (GAZZANICA; IVRY; MANGUN, 

2006), o que leva à constatação de que as mudanças que ocorrem durante o 

desenvolvimento infanto-juvenil não se efetivam de modo contínuo e nem homogêneo 

para cada indivíduo.  

Segundo os referidos autores (2006), há necessidade de interações do organismo 

recém-nascido com o ambiente para que o seu sistema nervoso se desenvolva de 

maneira completa e que, desse modo, possibilite-se aos seus processos cognitivos 
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complexos que se estabeleçam à medida que seus circuitos neurais subjacentes se 

fortalecem.  

Por exemplo: após o nascimento do bebê o seu estado de vigília vai aumentando 

gradualmente. Isto porque o estado de alerta vai se desenvolvendo a partir de estímulos 

externos, tal como o do cuidado da mãe com o bebê, e sua qualidade é afetada por 

manipulações que aumentam ou diminuem esses níveis de excitação (COLOMBO, 

2001). 

Nas últimas décadas, o estudo da atenção na infância passou por um grande 

progresso. Uma revisão de trabalhos sobre esse tema foi realizada por Colombo (2001), 

que historiou e analisou os conceitos sobre o alerta, a orientação espacial da atenção, o 

foco em características do objeto e a atenção endógena. Foi observado por esse autor 

que certos aspectos da atenção estão presentes desde o nascimento e se desenvolvem em 

diferentes períodos. A habilidade da criança para prestar atenção é bastante limitada no 

início do desenvolvimento e passa por diferentes etapas (COLOMBO, 2001). Além 

disso, os fatores que provocam esse desenvolvimento e sua linha de tempo exato ainda 

precisam ser mais bem compreendidos (DYE e BAVELIER, 2009).  

Uma idéia que tem sobrevivido ao longo dos anos e tem por origem 

interpretações dos estudos de Jean Piaget (1967) é a de que o desenvolvimento psíquico, 

que começa quando nascemos e termina na idade adulta, é comparável ao crescimento 

orgânico. Da mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir um nível 

relativamente estável, caracterizado pela conclusão do crescimento e pela maturidade 

dos órgãos, também na vida mental pode-se conceber a evolução do organismo em 

direção a uma forma de equilíbrio final. Neste sentido, Miranda e Muszkat, (2004) 

colocam que os estágios do desenvolvimento descritos por Piaget podem atribuir uma 

correlação significativa com as fases do desenvolvimento cerebral.  

Diversos componentes inerentes à orientação visual da atenção se desenvolvem 

em etapas diferentes do crescimento da criança, mas todos parecem estar mais ou menos 

estabelecidos ao redor do seis meses de idade. Com um mês de idade, as camadas mais 

profundas do córtex já se desenvolveram o suficiente para completar a via inibitória que 

permite a fixação ocular contínua. Antes dessa idade, os recém nascidos apresentam 

dificuldade para fixar o olhar em estímulos, mas um mês depois do nascimento eles já 

são capazes de fixar o olhar (COLOMBO, 2001, NAHAS; XAVIER, 2005).  
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A orientação espacial também já existe desde o nascimento, mas ela se 

desenvolve à medida que o próprio sistema visual evolui. Depois que as crianças são 

capazes de fixar o olhar, elas passam pela fase em que fixam longamente o olhar nos 

objetos, principalmente objetos de grande destaque, discrepantes. Esse efeito é 

denominado obligatory looking (COLOMBO, 2001). O período do obligatory looking 

parece terminar por volta dos quatro meses de idade, quando a criança começa a 

controlar sua orientação para novos estímulos (NAHAS e XAVIER, 2005).  

Outra característica importante do desenvolvimento do bebê é que ele começa a 

ter capacidade de retirar a atenção das coisas entre dois e quatro meses. Se o bebê está 

olhando para um objeto e muda para outro dificilmente voltará a olhar para o primeiro 

objeto que estava a olhar. Esse processo se chama inibição de retorno e vai estar bem 

estabelecido por volta dos três a seis meses de vida (COLOMBO, 2001). 

Segundo Colombo (2001), os estímulos visuais muldimensionais só podem ser 

percebidos de maneira conjunta por volta dos quatro a cinco meses. Bebês menores são 

mais propensos a escanear o contorno, prestar a atenção em forma ou em cor. Entre seis 

e nove meses os bebês tendem a prestar mais atenção em característica dos objetos do 

que no ambiente a sua volta.  

Já a atenção endógena, para Colombo (2001), é desenvolvida principalmente a 

partir dos seis meses de vida e sua evolução é mais lenta e tardia. Ela é composta pela 

alternância da atenção inter- estímulos e alteração espontânea. A alternância da atenção 

visual apresenta dois estímulos simultâneos para o bebê que faz entre eles uma 

comparação. Isso é mais comum em bebês com sete meses de idade. Por sua vez, a 

alternância espontânea é um padrão no qual o sujeito sistematicamente alterna a posição 

em que as respostas motoras (alcançar ou procurar) são feitas. Esse padrão de resposta 

depende da memória da resposta anterior e da habilidade do sujeito de resistir à mesma 

resposta que já foi recompensada anteriormente, isto é, da capacidade do bebê em 

direcionar sua atenção para um novo estímulo e resistir ao velho estímulo.  

Na Figura 1 é possível observar um resumo do desenvolvimento da atenção na 

criança. 

 



12 
 

 

Figura 1: Resumo do desenvolvimento atencional na infância descrito por Colombo (2001). 

 

2.5-Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

 

Estudos que permitam ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento 

atencional auxiliarão também na compreensão de transtornos que afetam essa função 

cognitiva. Por exemplo, o TDAH é uma das principais alterações associadas ao 

processamento atencional e tem sido muito estudada nos últimos anos. Inúmeros 

prejuízos nas esferas social, acadêmica ou ocupacional, têm sido descritos como 

associados a ele. Atualmente, o TDAH é descrito pelas autoridades médicas 

internacionais como um sério problema de saúde pública (COUTO, MELO-JÚNIOR, 

GOMES, 2010). 

De acordo com DSM-IV-TR (2002), a característica essencial do TDAH 

consiste num padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, 

quando comparado com o comportamento normal de indivíduo de mesma faixa etária. 

Esse transtorno é marcado por início precoce, geralmente antes dos sete anos de idade, 
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mas muitos indivíduos são diagnosticados somente mais tarde, ao longo do período de 

frequência à escola. Deve haver claras evidências de interferências no funcionamento 

social, acadêmico ou ocupacional próprio do nível de desenvolvimento e os sintomas 

precisam estar presentes em pelo menos dois contextos diferentes (escolar, residencial, 

laboral etc.). Também deve ocorrer a persistência do comportamento por pelo menos 

seis meses.  

Brown (2007) acrescenta que indivíduos com TDAH precisam exibir esses 

sintomas em grau de grande intensidade, diferentemente daquilo que a maioria das 

pessoas do mesmo grupo de idade e nível de desenvolvimento experimenta. Além disso, 

conforme o DSM- IV- TR (2002), para fazer o diagnóstico deve-se reunir informações 

em vários contextos.  

A criança com (TDAH) se distrai facilmente devido a estímulos internos 

(lembranças, pensamentos, desejos.) e a estímulos externos (elementos visuais, sons, 

movimentos). O indivíduo apresenta dificuldade de manter atenção em atividades que 

requeiram envolvimento cognitivo e também uma tendência para mudar de uma 

atividade para outra sem completar nenhuma delas, fazendo-o, muitas vezes, de forma 

desorganizada. Seria uma incapacidade da criança de usar o tempo entre o estímulo e a 

resposta para planejar e representar mentalmente sua ação, organizando as informações 

(FERREIRA, 2008). 

Para Barkley (2002), em estimativa conservadora, de 3% a 7% das crianças em 

idade escolar tem TDAH nos Estados Unidos. Isto significa que este transtorno é muito 

comum. Uma pesquisa realizada por Cardoso, Sabbag e Beltrame (2007) em uma escola 

municipal de Santa Catarina, avaliou 84 crianças entre 6 a 16 anos apontados por seus 

professores com indicativos para TDAH. Destas, 71 crianças obtiveram indicativos 

positivos para o transtorno, sendo 20 do sexo feminino e 51 do sexo masculino, ou seja, 

havendo em média de 3,5 meninos para cada menina com o transtorno. 

Os indivíduos com este transtorno podem não prestar muita atenção a detalhes 

ou podem cometer erros por omissões de cuidado nos trabalhos escolares ou em outras 

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

tarefas e chegar ao seu término e, muitas vezes, mudam reiteradamente de atividades. O 

fracasso em completar as tarefas se deve à falta de atenção. É característica desses 

indivíduos a distração por estímulos irrelevantes e a habitual interrupção das tarefas 
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para prestar atenção a ruídos e eventos triviais geralmente ignorados pelos outros. Via 

de regra, eles esquecem compromissos e demonstram falta de atenção ao que os outros 

dizem, explicita o DSM-IV-TR (2002).  

Um estudo feito por Coutinho e seus colaboradores (2007) analisou 102 

crianças com diagnóstico de TDAH, segundo os critérios do DSM- IV, as quais se 

submeteram ao teste de atenção visual (TAVIS- III) e tiveram seu desempenho 

comparado a 678 controles paralelos de um grupo controle. Os indivíduos foram 

selecionados em duas escolas particulares e uma pública. A prevalência de TDAH nesse 

grupo foi maior no sexo masculino que no sexo feminino. No entanto, a distribuição por 

subtipos mostra maior prevalência de subtipos combinados. As crianças com 

diagnóstico de TDAH apresentaram escores significativamente inferiores àqueles 

indivíduos do grupo de controle. 

 

2.6-Importância da avaliação neuropsicológica da atenção 

 

A Neuropsicologia é um campo de conhecimento onde se estabelecem relações 

entre o funcionamento do sistema nervoso e a expressão das funções cognitivas e do 

comportamento, tanto nas condições de funcionamento normal quanto alterado 

(CONSENZA; FUENTES; MALLOY-DINIZ, 2008). Segundo Costa (2004), a 

avaliação neuropsicológica é recomendada em qualquer caso onde exista suspeita de 

dificuldade cognitiva ou comportamental de origem neurológica. Ela pode auxiliar no 

diagnóstico e tratamento de diversas enfermidades neurológicas, de problemas de 

desenvolvimento infantil, comprometimentos psiquiátricos, alterações de condutas, 

entre outros.  

Conforme Graeff e Vaz (2008), a avaliação e o diagnóstico do (TDAH) 

envolvem um processo complexo, que demanda experiência clínica e teórica por parte 

dos profissionais. Muitas crianças podem receber equivocadamente o rótulo de TDAH 

ou mesmo muitos indivíduos podem passar despercebidos e ficar sem tratamento. 

Assim, uma avaliação criteriosa usando instrumentos adequados e diversos ajudará 

nesse processo de diagnóstico. Carreiro e colaboradores (2009) apontam a necessidade 

da correta avaliação em casos de suspeita de TDAH, uma vez que os prejuízos trazidos 

pela avaliação incorreta podem ser muito graves, tanto para os falsos positivos quanto 
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para os falsos negativos. Uma criança com TDAH que não seja tratada pode ter déficits 

de aprendizado, de relacionamento e profissionais.  

Segundo Capovilla (2005), o examinador, durante o processo de avaliação 

neuropsicológica, deverá planejar quais instrumentos usará em função de suas hipóteses 

sobre o paciente, levantadas a partir de informações coletadas, por exemplo, em 

entrevista inicial e nos procedimentos diagnósticos de outros profissionais. O trabalho 

deve começar com uma bateria neuropsicológica básica que aborde as principais áreas 

do funcionamento cognitivo, permitindo uma reavaliação para, posteriormente e se 

necessário, usar instrumentos mais específicos e refinados.  

Igualmente, diz Capovilla (2005), a avaliação neuropsicológica se propõe a 

levantar habilidades preservadas e comprometidas do sujeito e no caso de queixas de 

desatenção deverá avaliar, além dessa função, outras correlatas como aquelas de 

memória operacional, controle executivo, inteligência global. Além disso, é necessária a 

análise de diferentes fatores que podem alterar o desempenho do paciente, tais como 

cansaço, sonolência, uso de substâncias, psicoativas e álcool. Há necessidade de 

considerar que os níveis atencionais variam ao longo dos dias e, frequentemente, ao 

longo de um mesmo dia. O desempenho não satisfatório em um momento isolado não 

implica comprometimento dessa função (COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). 

Em casos de criança com suspeita de TDAH, recomenda-se que as informações 

acerca do seu comportamento sejam colhidas em mais de um ambiente (em casa, na 

escola etc.), tendo em vista a imprescindibilidade de os sintomas ocorrerem em distintos 

contextos (MATTOS et al., 2008, COUTINHO et al., 2007, ROHDE et al., 2000). 

Infere-se daí que a coleta com mais de um informante (pais, professores etc.) é de 

extrema importância para o estabelecimento do diagnóstico, tendo em vista que cada 

informante se sai melhor quando responde sobre os sintomas correspondentes ao 

ambiente em que convive com a criança ou adolescente. 

Graeff e Vaz (2008) acrescentam que a entrevista com os pais deve abarcar 

várias áreas – a exemplo de preocupações e queixas principais dos pais (duração, 

frequência, início, oscilações, repercussões dos sintomas, desenvolvimento motor, 

intelectual, acadêmico, emocional, social e da linguagem), história familiar pregressa 

(possíveis transtornos mentais na família, dificuldades conjugais, dificuldades 

econômicas ou profissionais, estressores psicossociais, incidentes sobre a família), 
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história escolar (série por série) – de maneira a se buscar verificar o desempenho 

acadêmico e social do indivíduo.  

O encontro com crianças pré-escolares pode resumir-se a um contato amistoso, 

ou mesmo hora do jogo onde se observará o comportamento geral delas. Com a criança 

maior ou o adolescente deve-se realizar uma entrevista, avaliando-se a visão da criança 

sobre a presença dos sintomas da doença. É importante ressaltar de que a ausência de 

sintomas no consultório não exclui o diagnóstico. Essas crianças são capazes de 

controlar os sintomas com esforço voluntário ou em atividades de grande interesse.  

De acordo com Kaefer (2006), sabe-se que o TDAH e a dificuldade de 

aprendizado são entidades diferentes, mas que frequentemente podem estar associados e 

ter repercussão maior no desempenho escolar. Por esse motivo se faz a investigação do 

desempenho acadêmico também.  

Malloy-Diniz e colaboradores (2007) colocam que o uso de questionários para 

obtenção de informações na escola deve ser incentivado. O questionário utilizado, por si 

só não permite o diagnóstico, mas é uma importante fonte de informação, de fácil 

utilização, podendo ainda ser usado como instrumento de triagem em estudos de 

prevalência do transtorno.  

Graeff e Vaz (2008) acrescentam que, a percepção do professor sobre a 

capacidade da criança ou adolescente em seguir as regras e respeitar a autoridade na sala 

de aula auxilia o entendimento do clínico sobre como a criança está lidando com suas 

dificuldades.  

Algumas escalas muito utilizadas para professores são: TRF – Inventário dos 

comportamentos de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, havendo o inventário 

correspondente para os pais: CBCL/6-18 – (ACHENBACH e RESCORLA, 2001, 

2004); SNAP-IV, desenvolvido para avaliação de sintomas de TDAH em crianças e 

adolescentes e que pode ser preenchida por pais e professores (MATTOS et al, 2006); e 

a Escala de TDAH versão para professores (BENCZIK, 2000).  

Usar uma avaliação a mais completa possível, e não só os critérios do DSM- IV 

é fundamental para se evitar equívoco e rotular indevidamente certas crianças como 

portadoras de TDAH. Uma pesquisa realizada por Guardiola, Fuchs e Rotta (2000) 

estudou 484 crianças de escolas estaduais, municipais e particulares. Comparou os 

critérios do DSM-IV com os critérios neuropsicológicos e constatou que o DSM-IV é 
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mais útil como uma ferramenta de seleção de crianças com possíveis indicativos de 

TDAH, o que significa que muitas crianças diagnosticadas pelo DSM- IV são excluídas 

por testes neuropsicológicos. Entretanto, a avaliação neuropsicológica é importante para 

identificar o perfil cognitivo e as habilidades preservadas e comprometidas, o que pode 

auxiliar no diagnóstico e no estabelecimento de um protocolo de intervenções 

neuropsicológicas para o desenvolvimento adequado dessas habilidades.  

Outra pesquisa realizada por Carreiro e colaboradores (2008) realizou uma 

entrevista semi- dirigida com dez psicólogos e oito psiquiatras detentores de experiência 

no atendimento a crianças – principalmente na avaliação / diagnóstico e tratamento de 

crianças com TDAH. Foi observado que os psicólogos entrevistados apontam a 

necessidade de usar instrumentos psicodiagnósticos, como testes, técnicas de 

observação e roteiros de entrevistas para pais e professores. Além disso, destacaram que 

por meio da neuropsicologia, juntamente com a psiquiatria, podem prevalecer outras 

análises do ponto de vista da organização cerebral estrutural e funcional. Já os 

psiquiatras entrevistados ressaltaram sua contribuição com a prescrição de 

medicamentos e a avaliação dos resultados obtidos com ela, além da avaliação de 

questões orgânicas que podem ajudar a ratificar ou retificar o diagnóstico se necessário.  

O estudo acima também aponta que os profissionais entrevistados reconhecem a 

participação necessária de diferentes profissionais na avaliação e acompanhamento do 

TDAH. Entretanto, ressalta-se a necessidade de interação mais profunda entre os 

diferentes profissionais de saúde e / ou educação. Essa interação ajudará a compreender 

melhor o transtorno e a desenvolver estratégicas de intervenções focadas no 

estabelecimento de uma vida mais plena do indivíduo. 

 

2.7- Procedimentos tradicionais de avaliação da atenção 

 

Dentro da área de avaliação neuropsicológica tradicional – utilizadora de lápis e 

papel – encontra-se uma maior variedade de instrumentos já padronizados do que na 

avaliação computadorizada para atenção, em que existe grande necessidade de 

instrumentos adaptados ou construídos para a realidade brasileira. Sem prejuízo disso, 

até mesmo nos procedimentos tradicionais de avaliação ainda há espaço para o 
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desenvolvimento de novos procedimentos para avaliar aspectos do processamento 

atencional.  

Dentre os instrumentos voltados para avaliação da atenção, é possível usar, além 

dos testes, as escalas de comportamento. Há casos em que são necessárias avaliações 

complementares, tanto das funções cognitivas e dos aspectos afetivos, em seu 

funcionamento psicopedagógico, quanto das funções avaliativas visuais e auditivas, 

quando há queixas de desatenção, dificuldade de concentração e de manutenção da 

atenção por longos períodos.  

No caso específico de distúrbios de atenção, como acontece no TDAH, esse 

diagnóstico deve ter embasamento clínico em um composto de evidências derivadas da 

história, da observação, do exame clínico e neurológico e das escalas de 

comportamento. Alguns dos instrumentos utilizados são as escalas de inteligência 

(WISC-III e WISC-IV) para crianças e para adultos (WAIS-R ou WAIS-III), que 

também são utilizadas para o estudo da cognição dos indivíduos com TDAH (KAEFER, 

2006).  

Alves e colaboradores (2010) apontam que no levantamento a partir da lista de 

teste psicológicos, disponíveis no site do Conselho Federal de Psicologia baseado no 

ano de 2009, mostram que foram localizados doze testes para avaliação cognitiva 

infantil, sendo os mais conhecidos e utilizados o WISC III, as Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven, a Escala de Maturidade Mental Colúmbia (CMMS) e o Desenho da 

Figura Humana proposto por Wechsler. Outros instrumentos, embora menos 

conhecidos, são o Teste de Inteligência Não-Verbal R-2, o Teste Não-Verbal de 

Raciocínio Infantil (TNVRI), o Teste do Desenho de Silver (SDT), o Desenho da Figura 

Humana de Sisto e o Teste Wisconsin de Classificação de Cartas. 

Miranda, Borges e Rocca (2010) trazem algumas sugestões de instrumentos 

utilizados para avaliação da atenção seletiva, a exemplo de: The Mezulan and 

Weintraub Cancellation Tasks (MWCT), ainda sem estudos normativos no Brasil; Teste 

de Atenção por Cancelamento, semelhante ao MWCT, também em estudos. Além 

desses, utiliza-se como medida de funções executivas o Teste das Trilhas (Trail Making 

Test). Para a atenção sustentada temos o Teste de Desempenho Contínuo (Continuous 

Performace Test- CPT). Já o Wisconsin Card Sorting avalia a habilidade para formar 
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conceitos abstratos que requerem manutenção atencional, encontrando-se já 

normatizado no Brasil. 

Dentre outros, temos como testes comercializados no Brasil o D2-Atenção 

Concentrada, que foi desenvolvido de forma semelhante a outros testes de cancelamento 

com uso de lápis e papel. Esse teste permite avaliar a velocidade de processamento do 

sujeito, assim como a qualidade do desempenho e a relação entre velocidade de 

processamento do sujeito, tendo sido elaborado com o objetivo de medir a aptidão para 

dirigir, mostrando, porém, utilidade para a avaliação da atenção concentrada 

(MIRANDA, 2008). 

Outro instrumento comercializado no Brasil é o Teste de Atenção Concentrada 

desenvolvido por Cambraia (2003), no qual o objetivo é avaliar a capacidade que o 

sujeito tem de manter a atenção concentrada. Tem-se, ainda, a Bateria Geral das 

Funções Mentais de Tonglet (2002) – BGFM: Teste de Atenção Difusa, composto por 

TEDIF-1, TEDIF-2 e TEDIF-3 – e Bateria Geral das Funções Mentais, também de 

Tonglet (2003) – BGFM-2: Teste de Atenção Concentrada, composto por TECON-1, 

TECON-2 E TECON-3. A bateria é um conjunto de instrumentos psicológicos que tem 

por finalidade investigar, avaliar, classificar e padronizar as funções mentais 

relacionadas ao campo cognitivo, representadas basicamente pelos sistemas atentivos, 

memória e raciocínio lógico.  

Uma proposta de avaliação feita por Amaral e Guerreiro (2001) – em que 

foram avaliadas 10 crianças com queixa de desatenção e hiperatividade e 10 crianças 

sem queixa (grupo controle), entre 7 a 11 anos, todas matriculadas em escola pública – 

utilizou como instrumentos no processo de seleção dos sujeitos: questionário abreviado 

de Conners para professores; roteiro de entrevista para TDAH proposto pelo DSM- IV, 

com pais e professores; avaliação do nível intelectual através do WISC- III; exame 

neuropsicológico tradicional.  

A bateria neuropsicológica que se segue foi aplicada após a seleção dos 

sujeitos: Wisconsin Card Sorting Test (WCSI), Teste de Cancelamento (TC); Color 

Irail Test (CTT), índice da ausência de distrabilidade do WISC III (AD); Teste de 

Evocação Seriada (reversa para números) e Teste de Desempenho Escolar. Os 

resultados apresentaram desempenho inferior em todos os testes, com exceção do item 

erros não perseverativos do WCST, em comparação com crianças do grupo controle. 
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Apesar da falta de confirmação estatística devido ao reduzido tamanho amostral, seus 

resultados foram úteis e indicam que mais estudos devem ser realizados com um maior 

tamanho amostral (AMARAL E GUERREIRO, 2001). 

 

2.8-Avaliação computadorizada da atenção 

 

Miranda (2008) coloca que há um crescente desenvolvimento e utilização de 

testes computadorizados para avaliação neuropsicológica. Diversos fatores acentuam a 

importância do uso de versões informatizadas. Alguns deles são a otimização do tempo, 

maior previsão na administração e correção como obtenção de variáveis específicas, tais 

como tempo de reação em segundos, redução das variações na aplicação, minimizando 

os erros comuns feito pelos examinadores e a possibilidade de o examinador ter mais 

tempo para analisar o comportamento do paciente. Todavia, não deve haver a utilização 

preferencial num processo de avaliação de uma ou outra modalidade (versão 

computadorizado ou versão uso de lápis e papel), pois a ênfase é na correta investigação 

dos distúrbios cognitivos, em específico dos distúrbios da atenção. 

Um estudo de revisão da literatura sobre avaliação neuropsicológica dos 

transtornos na infância, feito por Borges e colaboradores (2008), aponta que de modo 

geral há uma crescente produção científica referente ao TDAH. Foram selecionados 101 

artigos que correspondem a 65,60% dos artigos pesquisados entre o período entre 2000 

e 2006 em revistas nacionais e internacionais. Os instrumentos mais utilizados nessa 

revisão foram: o Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (lápis e papel) e o Stroop test 

(computadorizado). 

Um instrumento internacionalmente utilizado na avaliação neuropsicológica da 

atenção é o Teste de Performance Contínua de Connors (EPSTEIN et al., 2003; 

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

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

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

sucessão de intervalos temporais variáveis. O avaliando recebe instruções para 

pressionar a tecla de espaço ou o botão esquerdo do mouse, com a maior presteza 

possível, todas as vezes que surgir qualquer letra menos o X, que deverá ser ignorado. O 

teste contabiliza, de forma automática os erros por omissão, e o tempo de reação nas 
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várias fases de sua realização. Os dados são comparados a um banco de dados que foi 

constituído a partir de resultados obtidos em populações “clínicas” (com provável 

TDAH) e em populações “normais”. O resultado global é dado pela porcentagem de 

probabilidade de o indivíduo se situar em uma das duas amostras que compõe o banco 

de dados. Além desse resultado global ele dá indicações sobre a vigilância do avaliando 

Há estudos de validação para a população brasileira (MIRANDA et al.,2007). 

Segundo Miranda (2008), o psicólogo deve ter o máximo de conhecimento 

acerca das características dos testes disponíveis. Há grande discrepância entre os 

instrumentos nacionais e aqueles internacionais, faltam referências sobre os 

instrumentos mais utilizados e, ainda, os manuais dos testes psicológicos não 

apresentam informações suficientes para o seu entendimento e manuseio. Em se 

tratando de avaliação neuropsicológica é importante entender que os protocolos de 

avaliação não devem ser estáticos. Sua função é responder às hipóteses sobre o paciente, 

bem como obter uma economia de tempo na avaliação (MIRANDA; BORGES; 

ROCCA, 2010). 

Portanto, a avaliação computadorizada ainda apresenta um grande desafio no 

campo da pesquisa científica. Quanto mais testes computadorizados e normatizados 

existirem, principalmente para avaliar fenômenos complexos como atenção, melhor 

serão as possibilidades de compreensão dessa função cognitiva. Muito precisa ainda ser 

estabelecido, tanto em termos teóricos, quanto em termos metodológicos para avaliação 

da atenção, incluídos os seus subsistemas componentes e as alterações associadas a eles, 

para assim melhor avaliar, diagnosticar e intervir. 

 

2.9-Justificativa 

 

No Brasil, pesquisadores e clínicos que trabalham no campo da avaliação 

neuropsicológica se deparam com um problema grave: a escassez de instrumentos 

precisos, validados e normatizados, disponíveis para pesquisa e diagnóstico e adaptados 

para o contexto sociocultural e lingüístico do país (CAPOVILLA, 2005; FONSECA et. 

al., 2008). 

Segundo Borges e colaboradores (2008), foi realizado um levantamento 

abrangendo publicações nacionais e internacionais de base de dados Medline, Scielo e 
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PsycInfo sobre uma revisão da literatura a respeito da avaliação neuropsicológica dos 

déficits associados aos transtornos psicológicos na infância e adolescência. Os 

resultados indicaram um aumento da produção da avaliação neuropsicológica do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Autismo e Transtorno de Conduta. 

Contudo, observou-se a presença de poucos estudos nacionais acerca desses temas, o 

que indica a necessidade de mais pesquisas na área de avaliação neuropsicológica no 

Brasil.  

Ressalte-se que, em nosso país, muitas pesquisas visam a adaptação de 

instrumentos estrangeiros à realidade nacional. Os motivos apontados por Alves e 

colaboradores (2010) para a manutenção de tal prática decorre de: a) menor tradição na 

construção de instrumentos; b) número reduzido de especialistas em psicometria; c) 

tendência em confiar mais em medidas amplamente citadas na literatura estrangeira 

sobre avaliação psicológica; d) preferência por utilizar instrumentos já consagrados; e) 

economia de tempo e de recursos na condução de uma pesquisa de adaptação em 

relação a uma de construção de testes instrumentais para diagnósticos. 

Além de poucas pesquisas nacionais, Araújo e Carreiro (2009) ressaltam a 

necessidade de desenvolvimento de instrumentos que apontam indicadores mais 

objetivos para o diagnóstico dos distúrbios da atenção e, mais especificamente, do 

TDAH e de pesquisas que busquem conhecer com maior profundidade este transtorno.  

Protocolos semelhantes ao que será proposto neste trabalho têm sido aplicados 

em uma série de estudos (CARREIRO et al., 2009; RIBEIRO et al., 2010; MARIANI et 

al., 2010,) que buscam avaliar sinais de desatenção e hiperatividade utilizando 

avaliações neuropsicológicas, comportamentais e clínicas em crianças com 

desenvolvimento típico (aquelas sem relato de retardo mental, mas que têm queixa de 

desatenção e hiperatividade) e atípico (aquelas com relato de retardo mental, e que estão 

associadas a síndromes como as de Williams-Beuren-SWB e Prader-Willi). A 

importância de se montar protocolos de avaliação é que, além de possibilitar-lhes o 

serem testados, possibilita-se que se tornem referência para outros estudos (TEIXEIRA 

et al., 2010). 

  



23 
 

3-OBJETIVOS 

 

3.1-Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo fazer uma avaliação neuropsicológica centrada 

na análise do processo atencional de crianças do Ensino Fundamental I, comparando 

testes tradicionais de lápis e papel e testes computadorizados para avaliação dos 

deferentes domínios da atenção. 

 

3.2-Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a atenção concentrada e difusa e a capacidade de raciocínio abstrato, 

utilizando instrumentos tradicionais em papel e lápis. 

 

 

2. Avaliar os índices de resistência, a distração e velocidade de processamento, 

utilizando os subtestes da escala WISC III. 

 

 

3. Analisar o desempenho dos estudantes em testes computadorizados de atenção 

que avaliam a orientação voluntária, automática o direcionamento temporal e a 

sustentação da atenção. 

 

4. Correlacionar o desempenho nos instrumentos computadorizados com o dos 

testes tradicionais em papel e lápis. 
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4-MÉTODO 

 

4.1-Participantes 

 

Participaram desse estudo 78 crianças com idade entre 6 e 11 anos (44 meninas 

e 34 meninos), matriculadas do 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental I em uma 

escola particular de São Paulo, SP (Tabela 1Ae 1B). Uma das crianças selecionadas foi 

excluída da amostra por apresentar QI (Tabela 1C) abaixo da média. 

Para a seleção inicial dos participantes foram convidadas todas as 15 turmas da 

escola de diferentes séries (4 turmas do primeiro ano, 3 turmas do segundo ano, 2 

turmas do terceiro ano, 3 turmas do quarto ano e 3 turmas do 5 ano). Solicitou-se às 

professoras que indicassem 8 crianças de cada sala (4 meninos e 4 meninas) para 

participarem da pesquisa. Os alunos selecionados levaram uma carta-convite solicitando 

a presença de um dos pais ou responsável a uma reunião agendada pela escola na qual 

foi explicada a pesquisa e o processo de avaliação. Nesse encontro foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para que o sujeito pudesse 

participar da avaliação.  

Os seguintes requisitos e/ou critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa 

foram necessários:  

 

1. Autorização dos pais (consentimento pós-informação da pesquisa); 

 

2. Pontuação na Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade, versão para professores, de Benczik (2000) que não 

caracterize déficits de atenção ou hiperatividade; 

 

3. Nível intelectual dentro da média ou superior à média, avaliado pelo QI 

estimado a partir da aplicação dos subtestes cubos e vocabulário de 

WISC III (Tabela 2).  
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4. Não apresentar indicativos de alteração de comportamento nos relatos 

de pais (CBCL) e professores (TRF). 

 

Como critérios de exclusão foram utilizados a existência de deficiência 

intelectual, deficiência motora grave e desempenho acadêmico inferior à média da 

classe ou distúrbios comportamentais graves relatados pelos professores. 

 

Tabela 1A: Caracterização dos participantes da pesquisa organizados por sexo e ano. 

Ano 
Sexo 

Feminino 

Sexo 

Masculino 

Total 

de alunos 

Primeiro 12 13 25 

Segundo  9 6 15 

Terceiro  8 5 13 

Quarto  6 4 10 

Quinto  9 6 15 

Total  44 34 78 

 

Tabela 1B: Caracterização dos participantes da pesquisa organizados por sala. 

Ano 
Turma  

A 

Turma  

B 

Turma  

C 

Turma  

D 

Total de 

alunos 

Primeiro 7 6 7 5 25 

Segundo 5 5 5 0 15 

Terceiro 7 6 0 0 13 

Quarto 5 3 2 0 10 

Quinto 3 7 5 0 15 
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Tabela 1C: Caracterização dos participantes da pesquisa em função da idade por ano de 

escolaridade. 

Ano Idade  Mínima Máxima 

Primeiro 6a8m 6a 0m 7a6m 

Segundo  7a6m 6a11m 8a2m 

Terceiro  8a6m 8a0m 9a1m 

Quarto  9a2m 8a0m 9a11m 

Quinto  11a4m 10a2m 11a4m 

 

Tabela 2: Caracterização dos quocientes de inteligência dos participantes. 

Ano 
Média dos QI 

± DPM 
Mínimo  Máximo 

Primeiro 127,6 ± 2,6 100 152 

Segundo  124,3 ± 3,4 109 144 

Terceiro  125,9 ± 3,6 112 152 

Quarto  134,0 ± 4,1 115 146 

Quinto  118,0 ± 3,4 103 138 

 

Todos os procedimentos metodológicos foram submetidos ao Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

sendo por este comitê aprovados nos termos dos processos CEP/UPM n◦ 1229/04/2010 

e CAAE n◦ 0037.0272.000-10 (Anexo V). Respeitaram-se todas as normas éticas para a 

seleção da amostragem populacional, dentre outras exigências do referido comitê. 

Assim, ao serem convidados, os participantes tiveram o direito de aceitar ou não 

participar da pesquisa, bem como de retirar seu consentimento a qualquer tempo. 

 

4.2-Instrumentos de avaliação 

 

Foram aplicados três grupos de instrumentos de avaliação. O primeiro grupo 

correspondeu a instrumentos de avaliação neuropsicológica que utilizam lápis e papel, o 

segundo foi composto pelas escalas de comportamento e o terceiro pelo testes 
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computadorizados para avaliação da atenção, como é possível ser visto na Tabela 3. Nos 

tópicos a seguir cada instrumento será descrito de modo mais aprofundado. 

Tabela 3: Tipos de avaliação e instrumentos com respectivos aspectos que serão avaliados. 

TIPO DE 

AVALIAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

Avaliação 

Neuropsicológica 

Tradicional 

(Instrumentos de 

lápis e papel)) 

Subtestes Código, Aritmética, Cubos, Vocabulário, 

Procurar Símbolos, Dígitos da Escala Weschler para 

crianças (WISC III).  Wechsler (2002) 

Wisconsin (WCST). Heaton e colaboradores (2004) 

Atenção Concentrada (AC). Cambraia (2003). 

BGFM-2 (Bateria Geral de Funções Mentais). Teste de 

atenção concentrada (TECON). Tonglet (2003). 

BGFM-1 (Bateria Geral de Funções Mentais). Teste de 

atenção difusa (TEDIF). Tonglet (2002). 

Avaliação 

Comportamental 

Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. Benczik (2000).  

CBCL/6-18 (Inventário de comportamentos para crianças 

e adolescentes entre 06 e 18 anos - Child Behavior 

Checklist For Ages 6-18- Formulário de relato de pais) 

Achenbach e Rescorla (2004). 

TRF (Inventário dos comportamentos para crianças e 

adolescentes com idade entre 6 e 18 anos- Teacher’s 

Report Form For Ages 6-18.  formulário de relato para 

professores). Achenbach e Rescorla (2004). 

Avaliação 

Computadorizada 

 

Sustentação da atenção. 

Orientação (espacial) voluntária da atenção.  

Orientação (espacial) automática da atenção.  

Orientação temporal da atenção (probabilidade).  

 

Estes instrumentos são baseados nos trabalhos de Carreiro; 

Haddad; Baldo (2003 e 2011); Carreiro; Ferreira; Machado-Pinheiro, 

(2009), Araújo e Carreiro (2009). 

 

Além dos instrumentos descritos Na Tabela 3, também fizeram parte do 

processo de avaliação um questionário de roteiro para anamnese (Anexo I) e um 

questionário que avalia os indicadores de TDAH de acordo com os critérios do DSM-IV 

(Anexo II).  
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4.2.1-Instrumentos de avaliação neuropsicológica 

 

Os instrumentos escolhidos nesse grupo de procedimentos de avaliação têm 

como seu principal foco avaliar as funções como QI estimado a partir da aplicação dos 

subtestes cubos e vocabulário, os índices de resistência a distração e velocidade de 

processamento, utilizando os subtestes da escala WISC III, além do controle executivo 

(WISCONSIN) e da atenção concentrada (AC, TECON) e difusa (TEDIF).  

 

4.2.1.1-Escala Weschler para crianças (WISC III) 

 

A Escala de Inteligência Wechsler para criança (WISC III) representa a terceira 

edição da Escala e sua finalidade consiste em avaliar a capacidade intelectual da 

criança. O WISC III é composto por 13 subtestes, organizados em dois grupos: Verbais; 

de Execução. Os subtestes Verbais são compostos pelos itens: Informação, Semelhança, 

Aritmética, Vocabulário, Compreensão e Dígitos, enquanto que os subtestes de 

Execução são formados pelos itens: Complementar Figuras, Código, Arranjo de 

Figuras, Cubos, Armar Objetos, Procurar Símbolos e Labirintos. A escala em destaque 

é, atualmente, a principal medida da inteligência de crianças e adolescentes. Por isso, é 

um instrumento que deve estar presente na avaliação neuropsicológica. 
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Tabela 4: Tipos de avaliação e instrumentos com respectivos aspectos que foram avaliados, de 

acordo com Cunha (2003):  

Subtestes Principais aspectos analisados  

Aritmética Capacidade computacional e rapidez no manejo de cálculos; 

Memória auditiva; 

Demonstra a experiências escolares; 

Concentração, resistência a distração, raciocínio lógico abstrato; 

Contato com a realidade. 

 

Vocabulário Desenvolvimento da linguagem; 

Conhecimento semântico; 

Inteligência Geral (verbal); 

Estimulação do ambiente e/ ou curiosidade intelectual; 

Antecedentes educacionais. 

 

Dígitos Verificar a extensão da atenção; 

Retenção da memória imediata e capacidade de reversibilidade; 

Concentração; 

Tolerância ao estresse; 

 

Código Velocidade de processamento; 

Capacidade de seguir instruções sob pressão do tempo; 

Atenção seletiva; 

Concentração (resistência à distração); 

Persistência motora numa tarefa seqüencial; 

Capacidade de aprender e eficiência mental; 

Flexibilidade mental. 

 

Cubos Capacidade de análise e síntese; 

Capacidade de conceitualização viso espacial; 

Coordenação viso motora espacial, organização e velocidade 

perceptual; 

Estratégias de solução de problemas. 

 

Procurar 

Símbolos 

Verificar a velocidade de processamento. 
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Um estudo realizado por Mello e seus colaboradores (no prelo) foi realizado 

com objetivo de correlacionar o QI Estimado com o QI total tendo por amostragem 

populacional os resultados existentes em um banco de dados pertinentes à aplicação do 

WISC III em 207 crianças e com diagnósticos tais como: Desenvolvimento Típico, 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Dificuldades de Aprendizagem e 

lesão cerebral adquirida. Os dados do QI total foram correlacionados aos do QI 

estimado, correspondente a soma dos pontos ponderados dos subtestes Vocabulário e 

Cubos.  

A forma reduzida dos subtestes (Cubos e Vocabulário) permite inferir existir 

equivalência à forma global. Assim, há ampla defesa na literatura sobre a adequação do 

uso das formas curtas a alguns contextos, a exemplo de triagens ou de pesquisas nas 

quais há falta de tempo para se utilizar a forma global, em decorrência da necessidade 

de se tornar o processo de diagnóstico mais rápido, disponibilizando mais tempo para 

outros instrumentos (WAGNER, 2010; MELLO et. al., no prelo). 

Um estudo similar a este foi realizado com adultos por meio do emprego do 

WAIS III, em que participaram 77 homens e mulheres sem histórico de doença e cujo 

objetivo foi estimar o QI dos indivíduos pela utilização dos subtestes Vocabulário e 

Cubos da Escala de Weschsler de Inteligência para adultos. Os resultados mostraram a 

presença de alta correlação dos testes Vocabulário e Cubos com o escore total de QI 

(WAGNER, et. al., 2010). 

A importância de não só pesquisar o QI estimado, mas a velocidade 

processamento e resistência à distração pode ser vista em uma pesquisa feita para 

avaliar o QI de 68 crianças com Distúrbios de Hiperatividade e Déficit de Atenção com 

idade entre 7 e 16 anos, de cujo total 9% era integrado por meninas e 91% por meninos. 

Todos os escores médios dos participantes da amostragem ficaram próximos da média, 

mas em relação a velocidade de processamento e resistência à distração os escores 

obtidos foram de nível médio baixo, principalmente no subtestes Código e Dígito 

(WESCHSLER, 2002). Deve-se ter cautela ao analisar os dados obtidos. Assim, quando 

se constatar baixo rendimento nesses testes a hipótese de Déficit de Atenção deve ser 

considerada (FIGUEIREDO, 2000). 
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4.2.1.2-Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) 

 

O teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), consoante Heaton e 

colaboradores (2005), foi originalmente desenvolvido para avaliar a capacidade de 

raciocínio abstrato do indivíduo e de modificar suas estratégias cognitivas como 

respostas a alterações nas contingências ambientais, além de ser utilizado em pesquisas 

sobre lesões e disfunções do lobo frontal. O WCST tem sido cada vez mais empregado 

como um instrumento neuropsicológico. 

Para tanto, o teste é composto de dois baralhos idênticos com 64 cartas cada um, 

quatro cartas-estímulo, protocolo de registro e manual. As cartas apresentam figuras que 

possuem três tipos de configuração: cor, forma e número. As cores podem ser a 

vermelha, a azul, a amarela ou a verde; as formas podem ser cruzes, círculos, triângulos 

ou estrelas; e o número de figuras pode ser um, dois, três ou quatro.  

O indivíduo será apenas avisado de que a associação foi correta ou errada, antes 

do cliente pegar a próxima carta. O aplicador terá em mente que a configuração inicial é 

a da cor e, portanto, dirá que a resposta foi correta toda vez que o cliente associar a carta 

retirada com as cartas-estímulo pela cor. Após 10 respostas consecutivas corretas, o 

aplicador passará a dizer como correta as associações de forma, e assim por diante, até o 

término das 128 cartas ou da sequência: cor, forma, número (CFNCFN). As respostas 

então avaliadas com fundamento em três dimensões são: correta / incorreta, ambígua / 

não ambígua e perseverativa / não perseverativa (HEATON et. al. (2005). 

 

4.2.1.3-Teste de Atenção Concentrada (AC) 

 

Segundo Cambraia (2003), o objetivo do teste é avaliar a capacidade que o 

sujeito tem de manter sua atenção concentrada no trabalho que realiza durante um 

período determinado. O tempo de aplicação de teste após as instruções é de 5 minutos. 

O participante deve marcar com um risco os símbolos idênticos aos do modelo. O total 

de acertos (A) é obtido contando-se os símbolos que foram marcados corretamente. 

Depois, contam-se os erros (E), que são figuras que estão riscadas e que não deveriam 
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ter sido marcadas. Posteriormente, contam-se o total das omissões (O), que são as 

figuras que deveriam ser marcadas, mas não o foram, considerando-se até a última 

figura marcada. Tendo encontrado o total de acertos, erros e omissões, deve se aplicar a 

fórmula P=A (E+0) para se chegar ao total de pontos (P) (CAMBRAIA, 2003). 

 

4.2.1.4- Bateria Geral de Funções Mentais / Teste de Atenção Concentrada 

(TECON) 

 

A BGFM – Bateria Geral de Funções Mentais é um conjunto de instrumentos 

psicológicos que tem por finalidade investigar, avaliar, classificar e padronizar funções 

cognitivas representadas basicamente pelos sistemas atentivos, memória e raciocínio 

lógico. A função mental que está sendo investigada é a atenção concentrada complexa e 

os testes que compõem está bateria são: TECON-1, TECON-2 e TECON-3. Neste 

trabalho usou-se apenas o TECON-1 e o TECON-3. 

O Teste de Atenção Concentrada foi elaborado com a finalidade de investigar, 

avaliar e mensurar a atenção concentrada com um maior nível de complexidade e sob 

maior pressão do tempo. Esse teste utiliza como símbolos figuras geométricas 

(quadrados no TECON-1 e pentágonos no TECON- 3) totalmente preenchidas ou que o 

foram apenas em parte, nas cores azul marinho, amarelo, vermelho e verde, com os 

complementos em branco. Os distratores têm nítida semelhança ou simetria com os 

modelos (TONGLET, 2003). A tarefa em ambos os testes consiste em procurar as 

figuras-modelo no meio de figuras distratoras. O TECON-3 avalia a atenção 

concentrada utilizando elementos com um maior nível de complexidade e sob uma 

maior pressão de tempo. 

A avaliação fornece os seguintes resultados: Acertos: corresponde ao número de 

itens assinalados corretamente (resultado bruto) pelo participante. Erros: corresponde a 

quantidade de figuras que foram assinaladas de modo equivocado. Omissões: 

corresponde à quantidade de figuras que se deixou de assinalar indevidamente. Os 

pontos finais correspondem à subtração de (O+E), isto é, o número de pontos que foram 

obtidos quando subtraída do número de acertos a soma de erros e omissões. 
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4.2.1.5 Bateria Geral de Funções Mentais / Teste de Atenção Difusa (TEDIF) 

 

A Bateria Geral de Funções Mentais, de acordo com Tonglet (2002), consiste em 

um conjunto de instrumentos psicológicos que tem por finalidade investigar, avaliar, 

classificar e padronizar as funções cognitivas, representadas basicamente pelos sistemas 

atentivos, memória e raciocínio lógico. Os testes que correspondem as essa bateria de 

atenção difusa são. TEDIF-1; TEDIF-2 e TEDIF -3. Neste trabalho utilizou-se somente 

o TEDIF-1 e o TEDIF-3.  

O TEDIF-1 emprega apenas um tipo de símbolo que é um losango menor dentro 

de um losango maior, cujo espaço intermediário é preenchido na cor azul marinho. O 

losango menor apresenta um fundo em branco, com uma numeração que varia de 01 a 

50. Através da aplicação deste instrumento pode observar a rapidez ou a lentidão com 

que o examinando utiliza a atenção difusa. 

Segundo Tonglet (2002), a tarefa do teste TEDIF -1 consiste em o examinando 

riscar o losango n˚01 e assim continuar riscando, obrigatoriamente na seqüência, 

trabalhando o mais rápido possível, sob pressão de um tempo total de quatro minutos, 

divididos em quatro tempos parciais de um minuto. Ao final de cada minuto o sujeito 

deverá fazer um círculo na última figura riscada, o aplicador interrompe a contagem do 

tempo até que este círculo seja feito, e assim sucessivamente, até acabar o tempo total.  

O TEDIF-3 emprega dez tipos de símbolos. Em cada figura existe uma 

numeração que varia de 01 a 50 e segue o mesmo princípio do TEDIF -1 de ir riscando 

os números em sequência, com pressão de tempo total de quatro minutos, divididos em 

quatro tempos parciais de um minuto. Ao final de cada minuto o sujeito deverá fazer um 

círculo na última figura riscada, o aplicador para o cronômetro até que este círculo seja 

feito, e assim sucessivamente, até acabar o tempo total (TONGLET, 2002). 

Para avaliação deve-se obter o resultado bruto, que é a última figura que o 

examinando conseguiu atingir e que foi marcada com um círculo. Depois há que 

verificar se ocorreu alguma omissão na marcação da sequência. A pontuação final será à 

subtração das omissões do resultado bruto. Para se obter os resultados em cada minuto, 

o psicólogo deverá anotar os quatro resultados brutos obtidos em cada um dos tempos e 

ao se descontar as omissões na sequência, obtêm-se o número de pontos em cada nível 
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de aplicação. Posteriormente, deve-se consultar a tabela de percentis e localizar o 

número de pontos em cada nível de aplicação. 

 

4.2.2-Instrumentos de avaliação comportamental 

 

Os instrumentos de avaliação comportamental têm por objetivo traçar um perfil 

comportamental baseado no relato de pais (CBCL-6/18) e professores (TRF e Escala 

Benczik), sobre diferentes áreas do comportamento e se há indicativos, nos relatos 

desses informantes, sobre sinais de desatenção e hiperatividade. 

 

4.2.2.1- Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade:  

versão de professores 

 

Esta escala tem como objetivos avaliar apropriadamente a desatenção e a 

hiperatividade, os problemas correlatos mais incidentes no ambiente escolar, a exemplo 

daqueles de aprendizagem e comportamentos anti-sociais. Serve também para monitorar 

os efeitos das intervenções psicológicas (BENCZIK, 2000). 

O aplicador deverá pedir para o (a) professor (a) da criança preencher o referido 

teste valendo-se de observação cuidadosa e comparando o comportamento da criança 

com as demais de sua classe. É necessário que o professor (a) conheça o aluno pelo 

menos há seis semanas para preencher a escala. A apuração dos resultados, de acordo 

com Benczik (2000), é feita por meio da contagem de pontos atribuída a cada item em 

virtude de cada área. São avaliadas quatro áreas: déficit de atenção (Soma dos itens 1-

16); hiperatividade/ impulsividade (Soma dos itens 17-28); problemas de aprendizagem 

(Soma dos itens 29-42) e comportamento anti- social (Soma dos itens 43- 49). 

Segundo Benczik (2000), após encontrar o resultado bruto de cada item, somam-

se os itens positivos e os negativos e lança-os na folha de reposta no local 

correspondente a cada área. Transforma-se o resultado bruto de cada área em percentil e 

pode-se compreender se a criança apresenta ou não alguma dificuldade em 
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determinadas áreas da escala, bem como identificar de que modo o conjunto de 

comportamentos daquela criança se relaciona com a média das outras (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Classificação de acordo com o percentil da escala de Benczik. 

Percentil Classificação 

Até 25 
Abaixo da expectativa: Apresenta menos problemas que a maioria 

das crianças. 

26 a 75 Média dentro da expectativa 

76 a 94 
Acima da expectativa- apresenta mais problemas que a maioria das 

crianças. 

95e acima Região onde há maior probabilidade de apresentar o transtorno. 

 

4.2.2.2 - Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 

anos (CBCL 6/18) - Child Behavior Checklist For Ages 6-18 (Inventário para pais). 

 

Este instrumento apresenta uma validação preliminar da Versão Brasileira do 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes de 04 a 18 anos (CBCL/4-

18), realizada por Bordin, Mari e Caeiro em 1995. Entretanto, existe outra versão 

(traduzida e retrotraduzida) que se encontra em processo de adaptação cultural e 

validação, entre pesquisadores do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de 

Psicologia da USP, do Instituto de Psiquiatria da UNIFESP e do Programa de Pós-

Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Assim, neste estudo optar-se-á por essa última versão. O CBCL/6-18 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001; 2004)  

O CBCL/ 6-18 é um questionário composto por 113 itens. Os itens relacionados 

à competência social descrevem quão bem a criança ou adolescente desempenha suas 

habilidades sociais ao serem comparados a sujeitos com características semelhantes. Em 

cada sentença é preciso classificar a criança, qualificando-a como “abaixo da média”, 

“na média” ou “acima da média”. Os outros itens descrevem uma lista de 

comportamentos e para cada um devem marcar com que frequência o comportamento 

ocorre ou não (BANDEIRA et. al., 2010). 
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O CBCL/ 6-18 prevê a solicitação de informações sobre competências, tais 

como: trabalhos e tarefas, capacidade de brincar e trabalhar só, funcionamento na 

escola, organizações, amizades, relacionamento com outras pessoas e esportes. São 

efetuadas questões abertas para menção de doenças e deficiências, para descrição das 

preocupações dos pais sobre as crianças e para o relato do que as crianças teriam de 

melhor. Os pais devem basear sua avaliação nos últimos seis meses e o tempo médio 

para o preenchimento do CBCL/ 6-18 é de 15 a 20 minutos (ROCHA et al., 2004). 

Depois de avaliar o sujeito com o instrumento, os dados serão registrados no 

programa Assessment Data Manager-ADM 7.2 (ACHENBACH; RESCORLA, 2001; 

2004) com o auxílio do computador. O referido facilita o registro dos dados e geração 

de perfis comportamentais. Os escores obtidos distribuem-se em diferentes perfis e 

escalas que avaliam diferentes aspectos comportamentais e de competências do sujeito 

que podem ser comparados com escores de amostras normativas.  

Nas folhas correspondentes a cada perfil, o programa identifica o item que atinge 

pontuação compatível com a faixa clínica. Os perfis e escalas gerados pelo programa 

são: (1) Perfil das escalas de competência em atividades, no social e na escola; (2) Perfil 

das síndromes que inclui ansiedade/depressão, isolamento/depressão, queixas 

somáticas, problemas sociais, problemas de pensamento, problemas de atenção, 

comportamento de quebrar regras, comportamento agressivo; (3) Perfil das escalas 

orientado pelo DSM composto por problemas afetivos, problemas de ansiedade, 

problemas somáticos, déficit de atenção/problemas de hiperatividade, problemas de 

oposição e desafio e transtorno de conduta; (4) perfil dos problemas internalizantes, 

externalizantes e totais. Os problemas internalizantes são a soma dos problemas 

ansiedade/depressão; isolamento/ depressão e queixas somáticas incluídos nas 

síndromes. Os problemas externalizantes são a soma dos problemas comportamento 

infringidor de regras e comportamento agressivo que estão incluídos nas síndromes e a 

escala de problemas totais é a soma das escalas de problemas externalizantes e 

internalizantes (ROCHA et. al., 2004). 
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4.2.2.3- Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 

anos (TRF 6/18) - Teacher’s Report Form For Ages 6-18 (Formulário para 

professores).  

 

Esse inventário é correlato ao CBCL 6/18. Entretanto, ele é respondido pelo 

professor. Ele possui os mesmos itens do CBCL/6-18 referentes às escalas das 

síndromes de problemas de comportamento, escalas dos problemas de internalização, 

externalização e problemas emocionais e comportamentais e as escalas orientadas pelo 

DSM. Inclui, também, itens específicos para o contexto escolar, qualitativamente 

diversos dos itens que, no CBCL/6-18, são avaliados no contexto da família e no 

TRF/6-18 são específicos do contexto escolar. O TRF/6-18 avalia desempenho 

acadêmico e características adaptativas do comportamento da criança, no contexto 

escolar, a partir da opinião do professor. O tempo que leva para o professor preencher é 

de 15 a 20 minutos (ACHENBACH; RESCORLA, 2001; 2004). 

Depois, os dados são analisados com auxílio do computador e registrados no 

programa Assessment Data Manager-ADM (ACHENBACH; RESCORLA, 2001; 

2004). Este programa permite que você compare dados de múltiplos informantes e 

coordene os dados de diversos inventários sobre o único cliente. Os dados vão gerar 

perfis comportamentais que podem ser comparados com escores de amostras 

normativas.  

 

4.2.3-Instrumentos de avaliação computadorizada da atenção 

 

Os testes computadorizados de atenção avaliam orientações da atenção no 

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

direcionamento temporal, além de instrumentos de direcionamento voluntário e 

automático da atenção no espaço. Estes experimentos foram derivados dos realizados 

por Carreiro e colaboradores (1994, 2003, 2009 e 2011). Sua aplicação foi realizada 

com sequência aleatória e teve a duração de trinta minutos. 
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4.2.3.1-Experimento de sustentação da atenção 

 

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

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

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

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

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

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

no ponto de fixação (PF), se preparar para responder após a ocorrência da pista e 

responder o mais rapidamente possível a ocorrência do alvo, independente do seu lugar 

de aparecimento deveria pressionar a barra de espaço do teclado, medindo-se, assim, o 

tempo de reação em milissegundos (TR).  

 

 

Figura 2: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento computadorizado 

de sustentação da atenção. 
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4.3.2.2-Experimento de orientação (espacial) voluntária da atenção 

 

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

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

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

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

lado), independente do seu lugar de aparecimento do alvo, o participante deveria 

responder pressionando a barra de espaço do teclado (Figura 2). Havia duas situações 

que correlacionavam pista e alvo. Na situação 1, válida, o alvo aparecia no local 

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

pela pista. Os participantes eram instruídos a fixar o olhar no ponto de fixação (PF); 

orientar a atenção para o lado indicado pela pista, e responder ao alvo, pressionando 

uma tecla com o dedo indicador, registrando-se assim o tempo de reação (TR) em ms.  
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Figura 3: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento computadorizado 

de orientação voluntária da atenção. 

 

4.3.3.3-Experimentos de orientação (espacial) automática da atenção 

 

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

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

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

lado). O participante era instruído a responder pressionando uma tecla (Figura 3). Havia 

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

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

primeiro estímulo (condição contralateral). Os participantes eram instruídos a fixar o 
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olhar no ponto de fixação (PF), ignorar o primeiro estímulo e responder ao alvo, 

independente do seu lugar de aparecimento deveria pressionar a barra de espaço do 

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

 

 

Figura 4: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento computadorizado 

de orientação (espacial) automática da atenção. 

 

4.3.4.4 Experimentos de orientação temporal da atenção (probabilidade) 

 

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

computador, após 700 ms, o ponto de fixação (PF) que, a princípio, era branco e, a 
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seguir, mudava de cor para azul, indicando que o alvo (um quadrado de 0,3º de lado 

sobreposto ao PF) viria em um determinado intervalo de tempo. Em cada um de dois 

blocos havia maior probabilidade (70%) de o alvo aparecer em um dos 2 intervalos (400 

ou 1000 ms) e 30% dele aparecer em 2 outros (15% para cada). No bloco da maior 

probabilidade (70%) do alvo aparecer após um intervalo de 400 ms, ele poderia aparecer 

também com menor probabilidade (30%, sendo 15% para cada) após 100 ou 700 ms. 

No bloco da maior probabilidade (70%) do alvo aparecer após um intervalo de 1000 ms, 

ele poderia aparecer também com menor probabilidade (30%, sendo 15% para cada) 

após 700 ou 1300 ms (Figura 4). Os participantes eram instruídos a fixar o olhar no 

ponto de fixação (PF), orientar a atenção para o intervalo temporal mais recorrente, e 

responder ao alvo, independente do seu lugar de aparecimento o participante deveria 

pressionando a barra de espaço do computador com o dedo indicador, registrando-se 

assim o tempo de reação (TR) em ms. 
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Figura 5: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no experimento de orientação 

temporal da atenção (Probabilidade). 

 

4.4-Procedimentos e organização dos encontros  

 

 Os procedimentos de coleta de dados ocorreram em três etapas: A primeira com 

os professores e pais, para coleta de informações dos instrumentos de avaliação 

comportamental. A segunda ocorreu com as crianças para coleta dos dados da avaliação 

neuropsicológica tradicional (lápis e papel) e da aplicação dos testes computadorizados. 

A terceira foi constituída por uma devolutiva dos resultados da pesquisa aos pais dos 

participantes. Cada etapa será descrita a seguir. 
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Etapa 1: Foi pedido à professoras do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que 

escolhessem 8 alunos (4 meninos e 4 meninas por turma) aleatoriamente para participar 

da pesquisa. Teve-se o cuidado de não sobrecarregar as professoras com o número 

excessivo de alunos por sala. Enviou-se por meio desses alunos uma carta-convite para 

os seus pais ou responsáveis participassem de uma das quatro reuniões previamente 

agendadas com a escola, a fim de que ocorresse a explicação do teor da pesquisa, bem 

como acerca do modo de realização do processo de avaliação das crianças.  

Os pais que concordaram em participar assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido para que seu filho integrasse o processo avaliativo composto por 

anamnese (Anexo I), um questionário que avalia os indicadores de TDAH de acordo 

com os critérios do DSM-IV (Anexo II) e um questionário de avaliação comportamental 

- CBCL (Anexo III). Solicitou-se às professoras que respondessem a dois questionários 

sobre os participantes da pesquisa: a Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade (BENCZIK, 2000) e um inventário de avaliação comportamental-TRF 

(Anexo-IV). 

 

Etapa 2: Com as crianças selecionadas para a amostra foram realizadas duas sessões 

para aplicação dos instrumentos e coleta dos dados (Tabela 6). Cada encontro tinha a 

duração média de 60 minutos. Todos os testes foram realizados em horário de aula 

retirando-se individualmente os participantes de sua aula. Os testes foram aplicados por 

psicólogos e alunos de psicologia dentro do ambiente escolar, em local apropriado como 

uma sala de aulas vazia. Cada aplicador era responsável por um tipo de teste. Teve-se 

cuidado com barulhos e interferências, adaptando o local para aplicação dos testes. Os 

testes tradicionais foram realizados em carteiras escolares ou mesas e seguiram as 

instruções de aplicação dos vários manuais dos testes utilizados.  

Já os testes computadorizados foram realizados em um notebook com monitor 

de 15 polegadas que gerava os estímulos e registrava as respostas. Os participantes 

sentavam-se em frente ao monitor a uma distância que se mantivesse em torno de 50 

cm. As rotinas computacionais foram elaboradas por meio de um programa específico 

para experimentação psicofísica chamado E-Prime v 2.0 (Psychology Software Tools, 

Inc). A ordem dos experimentos para cada participante ocorreu aleatoriamente e antes 
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do início dos testes, cada sujeito da amostra recebia instruções acerca do experimento e 

faziam um treino. 

 

Etapa 3: Haverá um encontro que será utilizado para uma devolutiva para os pais sobre 

os resultados gerais da pesquisa. Desse modo, posteriormente à coleta de dados e 

analise dos resultados, será marcado um período para essa devolutiva. Abaixo (Tabela 

6), segue uma descrição das atividades/instrumentos aplicados e participantes de cada 

encontro. 

 

Tabela 6: Resumo dos instrumentos que foram aplicados e os participantes a cada encontro. 

Etapa Participante Atividade/Instrumentos 

1 

 

Responsável Explicação dos objetivos e teor da pesquisa.  

Assinatura do termo de consentimento externando seu 

aceite em participar. 

Questionários/ inventários: 

 Anamnese  

 DSM-IV para caracterização do TDAH  

 CBCL. 

Professor Inventários: 

 Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade (Benczik); 

 TRF 

2 Criança 

(Encontro 1) 

Testes de Tradicionais:  

 Atenção concentrada (AC); 

 BGFM-2: Teste de atenção concentrada. 

 BGFM-1: Teste de atenção difusa 

Teste computadorizado da atenção:  

 Sustentação da atenção; 

 Orientação (espacial) voluntária da atenção; 

 Orientação (espacial) automática da atenção; 

 Orientação temporal da atenção (Probabilidade) 

Criança 

(Encontro 2) 

WISC-III (seis subtestes). 

WISCONSIN. 

3 Responsável a. Devolutiva 
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5-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para facilitar a compreensão desta dissertação, os resultados e a discussão foram 

realizadas conjuntamente. Após a coleta dos dados, cada instrumento foi analisado 

individualmente de acordo com seus procedimentos. Os testes tradicionais foram 

corrigidos em conformidade às instruções dos seus respectivos manuais. Após o término 

da aplicação dos testes computadorizados foi feita uma mediana dos tempos de reação 

para cada condição e esses dados foram submetidos a análises de variância (ANOVAS), 

a fim de verificar se existem diferenças nas médias dos grupos. Também foram feitas 

análises de correlação para verificar como os escores de alguns instrumentos variam. As 

escalas dos instrumentos comportamentais foram correlacionadas com os instrumentos 

neuropsicológicos tradicionais (lápis e papel) e computadorizados para verificar como 

as informações obtidas por cada um deles permitem caracterizar a população estudada. 

 

5.1 Experimento I: Orientação voluntária da atenção 

 

As medianas dos tempos de reação (TR) para cada condição no Experimento 1 

formam submetidas a uma ANOVA multifatorial com medidas repetidas que 

compreendeu os seguintes fatores: Escolaridade (Fator Intergrupos) com 5 níveis (1º 

ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano); Validade da pista com dois níveis (Válida e 

Inválida) e Intervalo Pista-Alvo com dois níveis (300 ou 800 ms). Os resultados podem 

ser observados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o Experimento I 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Escolaridade  

(Fator Intergrupos) 
239E4 4 596E3 10,8 <0,001* 

Validade da pista 344E3 1 344E3 108,0 <0,001* 

Validade da Pista X 

Escolaridade 
419E2 4 105E2 3,3 0,016* 

Intervalo Pista-Alvo 335E3 1 335E3 68,7 <0,001* 

Intervalo Pista Alvo X 

Escolaridade 
192E2 4 4803,0 1,0 0,421 

Validade da Pista X 

Intervalo Pista-Alvo 
736,0 1 736,0 0,2 0,680 

Validade da Pista X 

Intervalo Pista-Alvo X 

Escolaridade 

6837,0 4 1709,0 0,4 0,809 
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Observou-se efeito significativo (F(4, 73) =10, 783, p<0,0001) para o Fator 

intergrupo “Escolaridade”. Observa-se, desse modo, uma diminuição sistemática dos 

tempos de reação (TR) em função do aumento da escolaridade. De modo geral, as 

crianças em séries mais avançadas têm TR menores em comparação com crianças em 

séries menores (Gráfico 1). Com o aumento da idade das crianças as habilidades de 

atenção melhoram permitindo um melhor desempenho nas tarefas. Tal resultado pode 

estar associado à própria maturação das redes neurais associadas ao controle atencional, 

uma vez que o aumento da escolaridade está associado ao aumento da idade. Rueda e 

colaboradores (2005) descrevem que tais redes que envolvem determinadas partes 

cerebrais posteriores às áreas pré-frontais laterais passam por um importante processo 

de desenvolvimento no período de 3 a 7 anos.  

 

 

Gráfico 1: Tempo de reação (ms) em função da escolaridade no Experimento de Orientação 

Voluntária da Atenção. Observa-se uma diminuição do TR em função do aumento da 

escolaridade. 

 

Outro fator que apresentou diferença significativa (F(1, 73) =107,96, p< 0,001) 

foi o fator Validade da Pista. É possível observar que os TR para a condição de 

orientação válida são menores que os TR para a condição de orientação inválida 

(Gráfico 2). Isto é, quando o alvo aparece no local indicado pela pista o tempo de reação 

é menor do que alvo que aparece no local oposto ao indicado pela pista. Estes resultados 

condizem com a literatura, muitos experimentos semelhantes já foram realizados e que a 
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pista leva o observador a deslocar sua atenção para o lado que elas apontam. Este 

deslocamento da atenção facilita a detecção do alvo e, consequentemente, a sua resposta 

expressa por meio do tempo de reação TR (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002. 

ARAÚJO; CARREIRO, 2009. POSNER; RAICHLE, 1997). 

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

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

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

com maior sensibilidade e velocidade. De acordo com Posner (1978), a orientação 

prévia da atenção para uma posição do espaço facilita a detecção de estímulos nesta 

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

 

 

Gráfico 2: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Validade da Pista” no Experimento de 

Orientação Voluntária da Atenção. Observam-se TR menores na condição válida em 

comparação à condição inválida. 

 

O fator “Intervalo Pista-Alvo” também apresentou diferença significativa (F(1, 

73) =68,724, p<0,001). É possível observar que os TR no intervalo de 800 ms são 

menores que os TR para Intervalo de 300 ms (Gráfico 3). Tal resultado pode estar 

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

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

intervalo de 800 ms, observa-se uma diminuição dos TR que é um dado condizente com 
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os achados da literatura (ARAÚJO; CARREIRO, 2009, CARREIRO, 2003, POSNER; 

RAICHLE, 1997) 

 

 

Gráfico 3: Tempo de reação (ms) em função do Fator “Intervalo Pista-Alvo” no Experimento 

de Orientação Voluntária da Atenção. Observam-se TR menores no intervalo de 800 ms em 

comparação ao de 300 ms. 

 

Foi observada uma interação de dois níveis dos fatores “Escolaridade” e 

“Validade da Pista” (F(4,73) = 3,2865, p=0,016), demonstrando que há uma diminuição 

dos TR em função do aumento da escolaridade tanto para a condição válida quanto para 

a condição inválida (Gráfico 4). Entretanto, à medida que a escolaridade aumenta, há 

uma diminuição das diferenças entre as condições válidas e inválidas (Tabela 8). 
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Gráfico 4: Tempo de reação (ms) para e interação de dois níveis dos fatores “Escolaridade” e 

“Validade da Pista” para o Experimento de Orientação Voluntária da Atenção.  

 

Tabela 8: Diferenças nos TR (ms) entre as condições válida e inválida em função do aumento 

da escolaridade.  

Escolaridade Diferença 

TR Inválida-TR Válida  

1º Ano 94,5 ms 

2º Ano 83,8 ms 

3º Ano 75,8 ms 

4º Ano 62,9 ms 

5º Ano 30,2 ms 

 

Observa-se uma diminuição dessa diferença em função do aumento da 

escolaridade (Tabela 8). Essa diferença entre as condições válida e inválida em função 

do aumento da escolaridade pode representar uma diminuição mais acentuada da 

condição inválida, ou seja, com o aumento da escolaridade, e consequente aumento da 

idade, os participantes tornam-se mais eficientes em perceber estímulos fora dos locais 

indicados. 
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5.2 Experimento II: Orientação automática da atenção 

 

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

a uma ANOVA multifatorial com medidas repetidas, que compreendeu os seguintes 

fatores: Escolaridade (Fator Intergrupos) com 5 níveis (1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 

5º ano); Relação Pista-alvo com dois níveis (Ipsolateral e Contralateral) e Intervalo 

Pista-Alvo com dois níveis (100 ou 800 ms). Os resultados podem ser observados na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o Experimento II. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Escolaridade  

(Fator Intergrupos) 
211E4 4 528E3 12,0 <0,001* 

Relação Pista-Alvo 113E3 1 113E3 35,7 <0,001* 

Relação Pista-Alvo X 

Escolaridade 
350E2 4 8741, 2,8 0,034* 

Intervalo Pista-Alvo 687E3 1 687E3 143,0 0,000* 

Intervalo Pista Alvo X 

Escolaridade 
286E2 4 7148,0 1,5 0,215 

Relação Pista-Alvo X 

Intervalo Pista-Alvo 
397E2 1 397E2 14,8 <0,001* 

Relação Pista-Alvo X 

Intervalo Pista-Alvo X 

Escolaridade 

132E2 4 3290,0 1,2 0,307 

 

Observou-se efeito significativo (F(4,73) =11,995, p<0,001) para o Fator 

intergrupo “Escolaridade”. Observa-se, desse modo, uma diminuição sistemática dos 

TR em função do aumento da escolaridade. De maneira geral, as crianças em séries 

mais avançadas têm TR menores em comparação com crianças em séries menores 

(Gráfico 5).  
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Gráfico 5:Tempo de Reação (ms) em função da escolaridade. Observa-se uma diminuição 

sistemática e estatisticamente significante dos TR em função da escolaridade. 

 

Outro fator que apresentou diferença significativa (F(1, 73) = 35,708, p<0,001) 

foi o fator “Relação Pista-Alvo”. É possível observar que os TR para a condição em que 

pista e alvo vêm na mesma posição (Condição Ipsolateral) são menores que os TR para 

a condição na qual pista e alvo vêm em lados opostos (Condição Contralateral) (Gráfico 

6). Tais resultados podem ser explicados pela captura automática da atenção que ocorre 

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

(POSNER; COHEN, 1984). 
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Gráfico 6: Tempo de reação (ms) em relação com pista alvo para condição Ipsolateral e 

Contralateral.  

 

O fator “Intervalo Pista-Alvo” também apresentou diferença significativa (F (1, 

73) =142,97, p<0,001). É possível observar que os TR no intervalo de 800 ms são 

menores que os TR para Intervalo de 100 ms (Gráfico 7).  

 

 

Gráfico 7: Tempo de Reação (ms) para o fator “Intervalo Pista-Alvo” de 100ms e 800ms. 
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Foi observada uma interação de dois níveis dos fatores “Escolaridade” e 

“Relação Pista-Alvo” (F(4, 73) =2,7516, p= 0,034), demonstrando que há uma 

diminuição dos TR em função do aumento da escolaridade tanto para a condição 

ipsolateral quanto para a condição contralateral (Gráfico 8). Entretanto, à medida que a 

escolaridade aumenta, há uma diminuição das diferenças entre as condições. Tal 

distinção pode estar associada às diferenças no TR encontradas no intervalo de 800 ms, 

como será descrito a seguir. 

Posner e Cohen (1984) demonstraram que a ocorrência de um estímulo na 

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

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

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

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

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

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

para a posição onde ocorreu. Por outro lado, a Inibição de Retorno (IR), é explicada por 

Posner e Cohen (1984) como uma dificuldade do sistema atencional em retornar a 

posições do campo visual previamente estimuladas, possibilitando, deste modo, a busca 

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

 

Gráfico 8: Tempo de Reação (ms) em relação à escolaridade e em relação à pista alvo 

(Condição Ipsolateral e Contralateral). 
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Foi observada outra interação de dois níveis dos fatores “Intervalo Pista-Alvo” e 

“Relação Pista-Alvo” (F(1, 73) =14,786, p< 0,001), demonstrando que há uma 

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

intervalo de 800 (Gráfico 9).  

 

 

Gráfico 9: Tempo de reação em intervalo de 100ms e 800 ms em condição ipsolateral ou 

contralateral. 

Ao se analisar as diferenças entre as condições ipso e contralateral em função da 

escolaridade, observa-se uma diferenciação nos TR entre estas condições à medida que 

a escolaridade aumenta. Observa-se uma facilitação das condições ipsolaterais (tanto a 

100 quanto a 800) para os níveis mais baixos de escolaridade. Por outro lado, observa-

se que com o aumento da escolaridade, no intervalo de 800 ms a facilitação do TR 

começa a dar lugar a um processo de inibição. Tal fato poderia ser associado à descrição 

da Facilitação Precoce e à Inibição de Retorno descritas por Posner e Cohem em 1984. 

Demonstrando que esses processos são dependentes da maturação do sistema nervoso, 

uma vez que no caso dos experimentos deste trabalho a escolaridade está associada 

diretamente ao aumento da idade. Assim, a partir do 5º ano, começa-se a se configurar 

uma característica de maturidade desse sistema e a se aproximar de um efeito 

classicamente observado em adultos. (Gráfico 10). 

Alguns estudos, como os citados na revisão de Colombo (2001), descrevem 
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Entretanto tal autor descreve que ainda há necessidade de mais estudos para se 

estabelecer questões relacionadas ao seu curso de desenvolvimento. Nessa dissertação, 

observou-se parâmetros que descrevem o funcionamento da Inibição do Retorno (IR) 

em função da escolaridade, auxiliando na compreensão desse fenômeno. (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10: Tempo de reação em intervalo de 100ms e 800ms em condição ipsolateral ou 

contralateral por nível de escolaridade. 
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5º ano e Intervalo Pista-Alvo com doze níveis (100; 400; 700; 1000; 1300; 1600; 1900; 

2200; 2500; 2800; 3100 e 3400 ms). Os resultados podem ser observados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o Experimento III. 

Efeito SS 
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MS F P 
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(Fator Intergrupos) 
400E4 4 100E4 13,00 <0,001* 

Intervalo Pista-Alvo 184E4 11 168E3 26,71 <0,001* 

Intervalo Pista-Alvo X 

Escolaridade  
212E3 44 4827,0 0,77 0,861 
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Observou-se efeito significativo (F(4, 73) =13,001, p<0,001) para o Fator 

intergrupo “Escolaridade”. Vê-se, dessa maneira, uma diminuição sistemática dos TR 

em função do aumento da escolaridade. De modo geral, as crianças em séries mais 

avançadas têm TR menores em comparação com crianças em séries menores (Gráfico 

11). Foi verificado, também, efeito significativo (F(11, 803) =26,708, p<0,001) para o 

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

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

 

  

Gráfico 11: Tempo de reação (ms) em função da escolaridade para o Experimento de 

Sustentação da Atenção.  
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O Gráfico 12 demonstra uma diminuição dos TR em função do aumento do 

intervalo pista-alvo de modo contínuo, entretanto, quando se separam os resultados em 

função da escolaridade (Gráfico 13) é possível observar algumas diferenças, mesmo que 

qualitativamente, uma vez que essa interação não se apresenta como estatisticamente 

significante. A primeira observação deve-se ao fato das séries inferiores demorarem 

mais tempo para chegar no seu menor TR. Por exemplo, os TR do 1º e 2º anos chegam a 

seu menor valor em torno do intervalo de 1900 ms. Por outro lado, os alunos do 5º ano 

obtêm os TR menores já no intervalo de 400 ms. Além disso, existe uma tendência dos 

TR dos alunos do 1º e 2º anos de aumentarem nos intervalos mais longos, como se não 

conseguissem sustentar a atenção por tanto tempo, característica não observadas para os 

TR dos alunos das séries mais avançadas (3º, 4º e 5º ano). 

 

 

Gráfico 13: Tempo de relação (ms) em diferentes intervalos comparados por ano. 
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intervalo de 700 ms ocorria com maior recorrência (70%). Os resultados podem ser 

observados na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o bloco de 

Intervalos curtos (100, 400 e 700 ms) do Experimento IV. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Escolaridade  

(Fator Intergrupos) 
488E3 4 122E3 6,79 <0,001* 

Intervalo Pista-Alvo 

(100; 400; 700 ms) 
744E3 2 372E3 78,62 <0,001* 

Intervalo Pista-Alvo X 

Escolaridade  
586E2 8 7326,0 1,55 0,145 

 

Observou-se efeito significativo (F(4,73)=6,7910, p<0,001) para o Fator 

intergrupo “Escolaridade”. Observa-se, desse modo, uma diminuição dos TR em função 

do aumento da escolaridade, especialmente quando se compara o 5º ano com os demais 

grupos (Gráfico 14). Foi verificado, ainda, efeito significativo (F(2,146) =78,622, 

p<0,001) para o Fator “Intervalo Pista-Alvo”. Observa-se, desse modo, uma diminuição 

dos TR em função do aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo (Gráfico 

15).  

 

 

Gráfico 14: Tempo de reação (ms) em função da escolaridade. 
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Gráfico 15: Tempo de reação (ms) em função do intervalo Pista-Alvo. 

 

5.4.2-Intervalos longos (700, 1000 e 1300 ms) 

 

As medianas dos TR para cada condição no Experimento III foram submetidas a 

uma ANOVA multifatorial com medidas repetidas, que compreendeu os seguintes 

fatores: Escolaridade (Fator Intergrupos) com 5 níveis (1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 

5º ano) e Intervalo Pista-Alvo com três níveis (700; 1000; 1300 ms). Nesse experimento 

o intervalo de 1000 ms ocorria com maior recorrência (70%). Os resultados podem ser 

observados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Resultados da ANOVA multifatorial com medidas repetidas para o bloco de 

Intervalos longos (700, 1000 e 1300 ms) do Experimento IV. 

Efeito SS 
Grau de 

Liberdade 
MS F P 

Escolaridade  

(Fator Intergrupos) 
113E4 4 282E3 12,17 <0,001* 

Intervalo Pista-Alvo 

(700; 1000; 1300 ms) 
929E2 2 465E2 6,71 0,002* 

Intervalo Pista-Alvo X 

Escolaridade  
606E2 8 7575, 1,09 0,371 

 

Observou-se efeito significativo (F(4,73) =12,167, p<0,001) para o Fator 

intergrupo “Escolaridade”. Verifica-se, portanto, uma diminuição dos TR em função do 

aumento da escolaridade, especialmente quando se compara o 5º ano com os demais 
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grupos (Gráfico 16). Foi verificado, igualmente, efeito significativo (F(2, 146) =6, 7070, 

p=, 00163) para o Fator “Intervalo Pista-Alvo”. Vê-se, pois, uma diminuição dos TR em 

função do aumento do intervalo entre a pista e a ocorrência do alvo (Gráfico 17).  

 

 

Gráfico16: Tempo de reação (ms) em função da escolaridade 

 

 

Gráfico 17: Tempo de reação (ms) em função do intervalo Pista-Alvo. 

300

350

400

450

500

550

1o Ano 2o Ano 3o Ano 4o Ano 5o Ano

Te
m

p
o

 d
e

 R
e

aç
ão

 (
m

s)
 

Escolaridade 

300

400

500

600

700 ms 1000 ms 1300 ms

Te
m

p
o

 d
e

 R
e

aç
ão

 (
m

s)
 

Intervalo Pista Alvo 



62 
 

 

Gráfico 18: Tempo de reação (ms) em função do intervalo Pista-Alvo, para cada um dos anos 

avaliados. 

 

5.5 Testes tradicionais em lápis e papel 

 

5.5.1-TESTE AC 

 

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

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

manual. Depois disso, cada um desses índices foi submetido a uma ANOVA univariada 

em função da escolaridade. Observou-se um efeito significativo para os “acertos” (F(4, 

73) =29, 570, p<0, 001) e total de pontos (F(4, 73) =26, 079, p<0, 001). Os erros e 

omissões não apresentaram diferenças significativas.  

Os resultados podem ser vistos no Gráfico 19 e demonstram um aumento 

expressivo dos acertos e número de pontos em função da escolaridade. Como o número 

de erros não apresenta diferença significativa em função da escolaridade, os acertos e 

pontos são duas medidas correlatas. 
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Gráfico 19: Resultados dos Pontos, Acertos, Erros e Omissões em função da escolaridade para 

o Teste AC. 

 

5.5.2-TECON -1 e TECON-3 

 

Após a aplicação dos testes de atenção concentrada (TECON-1 e TECON-3), 

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

conforme o manual. Após isso, cada um desses índices foi submetido a uma ANOVA 

univariada em função da escolaridade. Observou-se um efeito expressivo no TECON-1 

para os “acertos” (F(4, 73) =35, 557, p<0, 001) e “total de pontos” (F(4, 73) =49, 045, 

p<0, 001) e no TECON-3 para os “acertos” (F(4, 73) =13, 632, p<0, 001) e “total de 

pontos” (F(4, 73) =11, 490, p<0, 001). Os erros e omissões não apresentaram diferenças 

significativas, tanto para o TECON-1 quanto para o TECON-3.  

Os resultados podem ser vistos nos Gráficos 20 e 21, respectivamente para o 

TECON-1 e TECON-3, e demonstram um aumento dos acertos e número de pontos em 

função da escolaridade. Como o número de erros não apresenta grande diferença em 

função da escolaridade os acertos e pontos são duas medidas correlatas. 
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Gráfico 20: Resultados dos Pontos, Acertos, Erros e Omissões em função da escolaridade para 

o Teste TECON-1. 

 

 

Gráfico 21: Resultados dos Pontos, Acertos, Erros e Omissões em função da escolaridade para 

o Teste TECON-3. 
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uma ANOVA univariada em função da escolaridade. Observou-se um efeito 

significativo, no TEDIF-1 para os “pontos acumulados” (F(3, 219) =751,24, p<0, 001) e 

para “escolaridade” (F(4, 73) =22, 298, p <0, 001) e no TEDIF-3, para os pontos 

acumulados” (F(3, 219) =513,35, p<0, 001) e para “escolaridade” (F(4, 73) =13, 117, 

p<0, 001). As omissões totais não apresentaram diferenças expressivas, tanto para o 

TEDIF-1 quanto para o TEDIF-3.  

Os resultados podem ser vistos nos Gráficos 22 e 23, respectivamente para o 

TEDIF-1 e TEDIF-3, e demonstram um aumento considerável dos pontos acumulados 

em função da escolaridade 

 

 

Gráfico 22: Pontos acumulados por minuto (de 1 a 4) do teste TEDIF-1 e omissões totais. 
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Gráfico 23: Pontos acumulados por minuto (de 1 a 4) do teste TEDIF-1 e omissões totais. 

 

5.5.4-WISCONSIN 

 

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

então os índices descritos na Tabela 13. Após isso, cada um desses índices foi 

submetido a uma ANOVA univariada em função da escolaridade. Os resultados dos 

efeitos/significância podem ser vistos na Tabela 14.  

Como resultados (apresentados nas Tabelas 13 e 14), observaram-se uma 

diminuição do número de ensaios administrados, mas também um aumento do número 

de categorias completas em função do aumento da escolaridade. Além disso, observou-

se uma diminuição no total de erros, erros perseverativos e no número de respostas 

perseverativas com aumento da escolaridade. Esses resultados estão de acordo com o 

esperado e observa-se assim, um aumento nas habilidades de manejo executivo onde, 

em função do aumento da escolaridade e, consequentemente, da idade, os participantes 

se mostram mais eficazes em organizar suas respostas em função das pistas fornecidas 

pelo avaliador. 
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Tabela 13: Índices (±EPM) analisados no teste Wisconsin e respectivos valores em função da 

escolaridade. 

ÍNDICES 
ESCOLARIDADE 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Número Ensaios Administrados 115,7 
±3,8 

113,9 
±4,9 

106,2 
±5,3 

102,8 
±6,0 

96,7 
±4,9 

Número Categorias Completas 4,2 
±0,3 

5,4 
±0,4 

5,4 
±0,4 

5,3 
±0,5 

5,3 
±0,4 

Ensaios Completar Primeira Categoria 17,3 
±1,9 

16,4 
±2,4 

16,4 
±2,6 

15,4 
±3,0 

13,5 
±2,4 

Número Total de Erros 45,6 
±3,9 

32,7 
±5,0 

27,5 
±5,4 

27,0 
±6,2 

26,2 
±5,0 

Respostas Perseverativas 27,2 
±2,7 

17,5 
±3,1 

14,4 
±3,4 

13,4 
±3,8 

13,9 
±3,1 

Erros Perseverativos 23,2 
±2,0 

15,8 
±2,5 

13,5 
±2,7 

12,4 
±3,1 

12,7 
±2,5 

Erros Não Perseverativos 22,8 
±2,9 

15,7 
±3,8 

13,0 
±4,0 

14,3 
±4,6 

13,0 
±3,8 

 

Tabela 14: Índices do Wisconsin e respectivos efeitos/significâncias obtidos na ANOVA em 

função da escolaridade. 

ÍNDICES EFEITO/SIGNIFICÂNCIA 

Número Ensaios Administrados F(4, 73) =2, 9031, p=0, 02746 

Número Categorias Completas F(4, 73) =2, 5734, p=0, 04469 

Ensaios Completar Primeira Categoria F(4, 73) =3,9680, p=0, 81031 

Número Total de Erros F(4, 73) =3, 5276, p=0, 01092 

Respostas Perseverativas F(4, 73) =4, 5920, p=0, 00231 

Erros Perseverativos F(4, 73) =4, 2148, p=0, 00399 

Erros Não Perseverativos F(4, 73) =1, 6436, p=0, 17252 

 

5.6-Correlações dos diferentes instrumentos 

 

Um dos objetivos específicos desse trabalho era correlacionar o desempenho nos 

testes tradicionais em papel e lápis e entre estes e os instrumentos computadorizados. 

Assim, para se cumprir esse objetivo foi feita uma análise de Correlação de Pearson 

com os pontos obtidos nos testes de atenção concentrada (AC, TECON-1 e 3), atenção 

difusa (TEDIF-1 e 3) e com os TR para as condições válidas (com intervalos de 300 ou 

800 ms) do Experimento I computadorizado de orientação voluntária da atenção, em 

função da escolaridade. 

Como resultado (Tabela 15) é possível observar correlações positivas e 

significativas dos instrumentos tradicionais em papel e lápis. Por exemplo, há uma 

correlação positiva do teste AC com o TECON-1 (r =0, 705, p<0, 001), essa espécie de 

correlação é de se esperar uma vez que os instrumentos avaliam os mesmos construtos. 
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Por conseguinte, observa-se que os indivíduos submetidos aos testes de atenção em 

lápis e papel aumentam o número de pontos obtidos na mesma proporção do aumento 

de sua escolaridade e, por conseguinte, da idade. 

Por outro lado, quando são analisadas as correlações dos instrumentos 

tradicionais em papel e lápis com os dados dos TR obtidos no teste computadorizado de 

orientação voluntária da atenção, observam-se correlações negativas significativas, uma 

vez que o TR decresce em função da escolaridade. Assim, pode-se imaginar que a 

atenção é uma função que se torna mais eficiente em função do aumento da 

escolaridade, e consequentemente da idade, já que nesse caso são elementos 

indissociáveis, o que é demonstrado tanto pelo aumento do número de acertos nos testes 

tradicionais quanto pela diminuição dos TR nos testes computadorizados de orientação 

voluntária. 

 

Tabela 15: Correlação de Pearson dos diferentes testes tradicionais de atenção e com os valores 

dos TR para as condições Válidas (com intervalos de 300 ou 800 ms) do Experimento I 

computadorizado de orientação voluntária da atenção.  

  

 AC 

Pontos 

TECON1 

Pontos 

TECON3 

Pontos 

TEDIF1 

Pontos 

TEDIF3 

Pontos 

Val 

300 

Val 

800 

AC 

Pontos 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

1 
,705(**) 

<0,001 

,640(**) 

<0,001 

,716(**) 

<0,001 

,634(**) 

<0,001 

-,577(**) 

<0,001 

-,527(**) 

<0,001 

TECON1 

Pontos 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,705(**) 

<0,001 
1 

,618(**) 

<0,001 

,629(**) 

<0,001 

,632(**) 

<0,001 

-,475(**) 

<0,001 

-,419(**) 

<0,001 

TECON3 

Pontos 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,640(**) 

<0,001 

,618(**) 

<0,001 
1 

,508(**) 

<0,001 

,562(**) 

<0,001 

-,421(**) 

<0,001 

-,421(**) 

<0,001 

TEDIF1 

Pontos 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,716(**) 

<0,001 

,629(**) 

<0,001 

,508(**) 

<0,001 
1 

,715(**) 

<0,001 

-,561(**) 

<0,001 

-,523(**) 

<0,001 

TEDIF3 

Pontos 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

,634(**) 

<0,001 

,632(**) 

<0,001 

,562(**) 

<0,001 

,715(**) 

<0,001 
1 

-,529(**) 

<0,001 

-,498(**) 

<0,001 

Exp.I Cond.Val 

300 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-,577(**) 

<0,001 

-,475(**) 

<0,001 

-,421(**) 

<0,001 

-,561(**) 

<0,001 

-,529(**) 

<0,001 
1 

,882(**) 

<0,001 

Exp.I Cond.Val 

800 

  

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-,527(**) 

<0,001 

-,419(**) 

<0,001 

-,421(**) 

<0,001 

-,523(**) 

<0,001 

-,498(**) 

<0,001 

,882(**) 

<0,001 
1 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
5.7 CBCL e TRF 

 

No caso do CBCL e do TRF as pontuações brutas foram convertidas para 

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

de problemas (normalidade), problemas limítrofes e problemas considerados clínicos. 
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De acordo com a escala original, nas escalas de competências as pontuações ponderadas 

são distribuídas nas seguintes faixas: 

(1) Faixa normal (escores ≥ 35);  

(2) Faixa limítrofe (escores de 30 a 35); 

(3) Faixa clínica (escores abaixo de 30).  

 

Ainda conforme a escala original, nas escalas das síndromes de problemas 

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

ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: 

(1) Faixa normal (escores abaixo de 65); 

(2) Faixa limítrofe: (escores de 65 a 69); 

(3) Faixa clínica: (escores ≥ 70).  

 

Os resultados do CBCL podem ser vistos nas tabelas de 16, 17, 18 e do TRF de 

19, 20, 21 e 22. Nas tabelas do CBCL e do TRF é possível observar que não há 

indicativos de alterações de comportamento nesse grupo que tenham sido relatados 

pelos pais ou professores.  

 

Tabela 16: Escalas/Síndromes de Problemas de Comportamento verificados no CBCL-6/18. De 

acordo com a escala original, pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes 

faixas: (1) Faixa normal (escores abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e (3) 

Faixa clínica: Escores ≥ 70. 
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1o Ano  5,8±3,1 1,5±2,1 1,8±1,7 2,8±2,0 2,1±2,3 2,6±2,5 1,4±1,4 5,8±4,7 

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

3o Ano Bruto 3,6±3,3 1,5±2,5 1,5±1,9 2,9±2,6 1,8±1,7 2,2±2,7 1,1±1,5 5,2±5,7 

4o Ano  3,6±3,3 1,5±2,5 1,5±1,9 2,9±2,6 1,8±1,7 2,2±2,7 1,1±1,5 5,2±5,7 

5o Ano  4,7±2,8 1,2±1,7 1,1±1,2 1,7±1,6 1,2±1,9 1,3±1,4 1,3±1,6 4,8±4,1 

1o Ano  59,6±7,0 55,1±7,1 56,0±5,6 54,6±4,6 55,2±6,6 52,9±3,9 53,2±3,8 55,6±6,4 

2o Ano  59,8±8,0 56,8±6,9 54,0±5,5 55,2±6,1 56,8±6,5 54,9±6,5 54,8±5,1 54,9±5,7 

3o Ano T 55,8±7,0 54,8±7,5 55,2±6,3 55,2±5,6 54,4±5,4 52,8±4,1 52,6±4,3 54,8±7,6 

4o Ano  55,8±7,0 54,8±7,5 55,2±6,3 55,2±5,6 54,4±5,4 52,8±4,1 52,6±4,3 54,8±7,6 

5o Ano  57,4±6,3 54,3±5,8 53,7±4,3 52,5±3,2 52,9±5,5 51,2±1,8 53,2±5,1 54,0±5,9 
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Tabela 17: Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no CBCL-6/18. De acordo com a escala 

original, pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: (1) Faixa 

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

escores ≥ 70. 
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1o Ano  1,8±1,6 3,1±2,1 0,7±1,1 3,6±2,1 2,2±2,0 1,5±1,9 

2o Ano  2,5±2,9 2,7±1,9 0,7±1,1 3,6±3,4 2,4±1,9 1,0±1,2 

3o Ano Bruto 1,6±2,0 2,1±1,8 1,1±1,5 2,8±3,3 2,0±1,9 1,1±2,0 

4o Ano  1,6±2,0 2,1±1,8 1,1±1,5 2,8±3,3 2,0±1,9 1,1±2,0 

5o Ano  1,4±1,4 2,4±1,7 0,7±1,0 1,9±2,0 2,1±1,9 1,1±1,6 

1o Ano  55,3±5,1 59,4±7,6 53,9±5,5 53,9±4,0 54,3±5,6 53,8±5,1 

2o Ano  57,3±7,5 58,1±7,4 54,0±5,2 55,3±7,1 54,7±4,9 52,4±3,5 

3o Ano T 54,8±6,2 55,5±6,3 55,2±6,7 53,5±6,8 53,7±5,5 52,6±5,1 

4o Ano  54,8±6,2 55,5±6,3 55,2±6,7 53,5±6,8 53,7±5,5 52,6±5,1 

5o Ano  54,1±4,7 56,9±6,8 53,7±5,1 51,8±3,5 53,7±5,8 53,0±4,8 

 

 

Tabela 18: Escalas de Problemas internalizantes, Problemas externalizantes e Problemas totais 

verificadas no CBCL-6/18. De acordo com a escala original, pontuações ponderadas (escores T) 

são distribuídas nas seguintes faixas: (1) Faixa normal (escores abaixo de 60); (2) Faixa 

limítrofe: escores de 60 a 63 e (3) Faixa clínica: escores ≥ 64.  
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1o Ano  9,1±5,0 7,3±5,9 29,2±15,6 

2o Ano  9,1±5,2 6,9±4,8 29,5±17,8 

3o Ano Bruto 6,7±6,7 6,3±7,1 23,4±18,9 

4o Ano  6,7±6,7 6,3±7,1 23,4±18,9 

5o Ano  6,9±4,1 6,1±5,5 22,0±13,5 

1o Ano  57,5±8,0 52,1±8,9 54,3±8,0 

2o Ano  57,1±8,6 51,7±8,2 53,9±9,2 

3o Ano T 50,9±12,6 50,1±10,2 49,2±11,9 

4o Ano  50,9±12,6 50,1±10,2 49,2±11,9 

5o Ano  53,9±7,8 50,8±8,2 49,9±8,2 
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Tabela 19: Escalas/Síndromes de Problemas de Comportamento verificados no TRF. De acordo 

com a escala original, pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas seguintes faixas: 

(1) Faixa normal (escores abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e (3) Faixa 

clínica: Escores ≥ 70. 
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1o Ano  2,8±3,6 0,7±1,1 0,4±0,7 0,6±1,0 0,2±0,4 3,4±3,5 0,8±1,3 2,2±3,4 

2o Ano  1,7±1,9 0,7±1,4 0,0±0,0 1,1±2,1 0,1±0,5 2,3±4,7 0,5±1,8 2,3±5,1 

3o Ano Bruto 2,5±2,7 0,6±0,8 1,5±2,2 0,2±0,4 0,2±0,4 4,2±4,8 0,6±0,9 1,0±1,7 

4o Ano  1,8±1,4 2,3±1,5 0,1±0,3 1,0±2,1 0,6±1,3 2,1±4,3 0,7±2,1 1,5±4,5 

5o Ano  3,5±3,3 1,6±1,4 0,5±1,2 1,6±1,7 0,1±0,3 3,1±3,9 1,3±2,0 3,7±4,6 

1o Ano  54,5±6,1 52,2±3,6 52,7±4,5 52,0±3,1 51,1±2,6 50,9±1,6 52,6±4,1 53,4±4,7 

2o Ano  52,7±3,4 52,3±4,1 50,0±0,0 53,1±5,8 50,7±2,6 50,9±2,9 51,5±4,7 52,9±5,6 

3o Ano T 54,3±4,8 52,1±2,9 56,5±8,0 50,9±1,7 51,6±2,9 51,8±2,0 52,5±4,0 52,2±3,6 

4o Ano  52,8±2,6 57,1±4,4 50,8±2,4 52,8±5,5 52,9±5,8 50,4±1,2 51,8±5,4 51,5±4,5 

5o Ano  56,0±6,1 55,2±4,4 52,6±5,5 55,3±5,0 50,9±2,4 51,3±2,5 54,1±6,2 56,0±5,5 

 

 

Tabela 20: Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no TRF. De acordo com a escala original, 

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

(escores abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e (3) Faixa clínica: escores ≥ 70. 
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1o Ano  0,3±0,6 0,7±1,3 0,4±0,7 2,1±2,2 0,6±1,1 1,2±2,5 

2o Ano  0,1±0,4 0,7±1,0 0,0±0,0 1,5±3,1 0,6±1,5 1,2±3,6 

3o Ano Bruto 0,3±0,6 0,6±0,7 1,4±1,9 2,4±3,2 0,3±0,8 0,5±0,7 

4o Ano  0,6±1,0 0,1±0,3 0,1±0,3 1,5±3,2 0,4±1,2 1,1±3,3 

5o Ano  0,3±0,9 1,7±1,7 0,3±0,9 2,3±3,4 1,5±1,5 1,4±2,7 

1o Ano  51,3±2,7 53,4±6,0 52,7±5,0 51,5±2,3 52,6±4,3 53,0±5,2 

2o Ano  50,6±1,6 54,0±5,5 50,0±0,0 51,1±3,2 51,9±4,2 52,3±5,9 

3o Ano T 51,5±3,0 53,5±4,1 56,6±8,3 52,2±2,7 51,2±3,0 52,1±3,1 

4o Ano  52,2±3,5 50,6±1,8 51,0±3,0 50,9±2,1 51,2±3,6 51,8±5,4 

5o Ano  51,5±3,9 58,3±6,8 51,9±5,0 52,2±3,7 56,1±5,3 53,4±5,7 
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Tabela 21: Escalas de Problemas internalizantes, Problemas externalizantes e Problemas totais 

verificadas no TRF. De acordo com a escala original, pontuações ponderadas (escores T) são 

distribuídas nas seguintes faixas: (1) Faixa normal (escores abaixo de 60); (2) Faixa limítrofe: 

escores de 60 a 63 e (3) Faixa clínica: escores ≥ 64. 
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1o Ano  
3,8±4,6 3,0±4,5 11,9±11,2 

2o Ano  
2,4±2,6 2,8±6,7 10,3±14,1 

3o Ano Bruto 4,2±4,4 1,6±2,5 11,7±11,3 

4o Ano  4,2±2,2 2,2±6,6 11,2±15,0 

5o Ano  5,7±5,1 5,0±6,5 15,8±14,9 

1o Ano  48,8±9,5 49,7±7,8 46,8±7,9 

2o Ano  46,1±8,1 47,3±8,3 44,7±8,9 

3o Ano T 48,5±10,4 47,1±7,1 44,2±10,2 

4o Ano  
51,3±5,9 45,0±7,4 46,9±7,1 

5o Ano  
52,3±9,9 53,9±7,9 49,7±7,8 

 

 

Tabela 22: Escalas de competência social e comportamento do TRF.Valores acima de 40 nos 

pontos ponderados da escala de soma configuram valores normais. Os outros itens não têm 

padronização pelo escore T. 
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1o Ano  
3,5±0,6 5,2±1,1 4,8±1,3 5,3±1,1 5,1±1,0 20,3±3,6 

2o Ano  
3,7±0,6 4,3±1,2 4,9±1,6 5,0±1,1 5,0±1,2 19,1±3,0 

3o Ano Bruto 3,8±1,0 5,5±1,3 5,4±1,4 5,3±1,4 5,5±1,3 21,6±5,4 

4o Ano  3,5±0,7 4,4±0,9 4,5±1,3 4,7±1,0 4,4±1,0 18,0±3,9 

5o Ano  3,8±0,6 4,8±1,0 4,7±0.9 4,9±1,1 5,1±1,1 19,4±3,8 

1o Ano  53,1±6,5 54,0±5,8 50,1±7,2 53,9±6,4 52,1±6,1 53,1±6,1 

2o Ano  55,4±6,7 48,7±6,2 50,5±8,3 52,1±6,9 51,0±7,9 50,3±5,4 

3o Ano T 53,8±9,1 55,2±7,6 53,4±8,8 53,9±9,3 54,1±8,9 54,0±9,1 

4o Ano  
52,9±7,1 49,2±5,2 48,4±7,1 50,1±6,4 47,2±7,1 47,9±6,8 

5o Ano  
56,9±6,0 51,5±6,4 49,5±5,3 51,2±6,1 51,4±7,5 50,7±7,1 
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5.8- Correlações dos estudos sobre processamento atencional e distúrbios do 

desenvolvimento 

 

Muitos estudos têm buscado fazer análise do processo atencional utilizando-se 

de testes tradicionais de lápis e papel e testes computadorizados para avaliação da 

atenção. Muitos desses estudos foram produzidos pelos grupos de pesquisa no qual esse 

trabalho está inserido.  

Um desses estudos foi realizado com crianças com diagnóstico de Síndrome de 

Willians (SWB) em função da comorbidade da SWB com TDAH (RIBEIRO et al., 

2010; MARIANI et al., 2010). Nesse estudo foram utilizados testes de cancelamento 

para avaliação da atenção concentrada (AC, TECON) e difusa (TEDIF). Como 

resultado as crianças com SWB tiveram desempenho inferior quando comparado ao 

grupo controle em todos os testes. Foram aplicados também testes computadorizados de 

atenção voluntária e automática, como os dessa dissertação, e verificaram-se, no grupo 

de crianças com SWB diferenças não-significativas para a pista (automática ou 

voluntária), demonstrando uma dificuldade das crianças com SWB de direcionarem sua 

atenção, seja de modo voluntário ou automático para posições no espaço, mesmo em 

comparação com crianças com sinais de desatenção e hiperatividade. 

Outro estudo realizado por Silva e colaboradores (no prelo) buscou fazer três 

experimentos para analisar a dinâmica temporal da orientação da atenção, sobre o 

efeitos do controle de previsibilidade e da utilização de pistas simbólicas centrais. Em 

cada experimento o participante sentava-se em frente ao monitor acoplado a um 

computador, que gerava os estímulos e registrava o tempo de reação manual (TR) a 

alvos visuais. Como resultado, observou-se um direcionamento temporal da atenção, 

seja por meio do controle da previsibilidade ou através de pistas simbólicas centrais. 

Pode-se dizer, assim, que a probabilidade temporal de ocorrência dos estímulos permitiu 

uma preparação do indivíduo para responder, sugerindo que houve uma alocação prévia 

dos recursos atencionais para intervalos indicados temporalmente, gerando, 

consequentemente, TR, menores. 

Um estudo realizado por Bolfer e colaboradores (2010) demonstrou que os 

participantes com TDAH apresentam maior tempo de reação na execução do teste em 

relação aos controles. Estes achados podem estar relacionados aos problemas do sistema 

atencional; este grupo não pode manter uma adequada capacidade de percepção de 



74 
 

dados e/ ou, em responder regularmente durante atividades contínuas e repetitivas. 

Desse modo, é possível compreender a importância desse estudo no estabelecimento de 

padrões de aspectos da atenção ainda pouco investigado em crianças para ampliar a 

discussão dos distúrbios associados a essa habilidade cognitiva durante o processo de 

desenvolvimento. 
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6-CONCLUSÕES 

 

Antes da exposição das conclusões, algumas considerações sobre as limitações 

do estudo devem ser feitas. Como estudo inicial e exploratório sobre a aplicação desses 

tipos de testes computadorizados em crianças do ensino fundamental, participaram 

apenas crianças matriculadas em escola particular, o que limita as generalizações para 

outras populações.  

Neste estudo buscou-se fazer uma avaliação neuropsicológica e comportamental 

centrada na análise do processo atencional de crianças do Ensino Fundamental I, 

utilizando testes de lápis e papel e os testes computadorizados para avaliação da 

atenção. Com o uso dos instrumentos computadorizados, modelos teóricos dos 

diferentes sistemas atencionais podem ser incorporados a avaliação clínica tradicional 

que se utiliza majoritariamente dos testes de lápis e papel. Ambos os modelos se 

correlacionam e são úteis para compreensão e avaliação da atenção como será descrito a 

seguir. 

Como conclusão do estudo, é possível verificar uma diminuição sistemática dos 

TR em função do aumento da escolaridade. Em todos os testes computadorizados 

(Voluntário, Automático, Temporal e Sustentação), de modo geral, as crianças das 

séries menores têm TR maiores que aquelas das séries mais avançadas. Fato esse que 

pode ser explicado por um desenvolvimento funcional da atenção correlacionado à 

própria maturação do sistema nervoso. 

Outro resultado que condiz com a literatura é observado no experimento de 

orientação voluntária, no qual o fator “Validade da Pista” interfere no tempo de reação 

dos sujeitos, e isto é observado também para as crenças da faixa etária estudada. 

Portanto, quando a condição era válida o tempo de reação era menor do que na situação 

inválida. Assim, concluímos que quando se sabe aonde um alvo tem maior provável de 

aparecer nós movemos nossa atenção para lá e reagimos de maneira mais rápida. 

Entretanto, à medida que a escolaridade aumenta há uma diminuição das diferenças 

entre a condição válida e inválida, tornando os participantes mais eficientes em perceber 

estímulos fora dos locais indicados. 
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Da mesma forma, no caso do experimento de orientação automática, o fator 

“intervalos Pista-Alvo” demonstra que em intervalos maiores o TR é menor do que em 

intervalos menores, pois o participante pode recrutar recursos de resposta, aumentando 

sua expectativa sobre o surgimento do alvo. Igualmente, é possível observar que o TR 

em que a pista e alvo vêm na mesma posição (Condição Ipsolateral) são menores do que 

o TR em que a pista e o alvo vêm em lados opostos (condição Contralateral). Esse fato 

pode ser compreendido por uma orientação automática da atenção para o local de 

ocorrência prévia da pista. Entretanto, com um aumento da escolaridade há uma 

diminuição do TR entre as duas condições (Ipsolateral e Contralateral). Tal fato pode 

ser atribuído a uma maturação do sistema atencional, mediante a qual efeitos mais 

complexos de exploração do ambiente se tornam mais eficazes.  

Outra conclusão importante desse estudo é que com o aumento da escolaridade 

e, por conseguinte, maior nível de maturidade, os participantes passam a apresentar um 

efeito chamado Inibição do Retorno (IR) para condições no intervalo 800 ms. Ademais, 

verifica-se, apesar de existirem outros trabalhos mostrando que a Inibição do Retorno 

(IR) pode estar presente mais precocemente, que foi possível, nesse estudo, quantificar 

o seu surgimento e associá-la a um período do desenvolvimento. 

Quando verificamos o tempo de reação por série observamos que crianças mais 

novas têm mais dificuldade de manter a atenção sustentada por mais tempo. O tempo de 

reação de crianças do 1˚e do 2˚ ano decrescem em função do aumento do intervalo. 

Todavia, verifica-se uma tendência ao aumento do TR em intervalos maiores. 

característica essa que não foi observada em crianças do 3˚, 4º e 5˚ano. O tempo de 

reação em intervalos maiores diminui para os sujeitos do 5˚ano, de modo significativo, 

em comparação com os outros anos.  

Nos testes tradicionais de lápis e papel, tais como os afetos à Atenção 

Concentrada (AC), TECON-1 e TECON-2, TEDIF-1 e TEDIF-3, os resultados 

demonstram aumento significativo de acertos e pontos em função da escolaridade. Os 

erros e omissões não apresentam diferenças expressivas. Tal fato demonstra que os 

mencionados testes podem ser utilizados para a faixa de escolaridade compreendida 

pelas cinco séries iniciais do Ensino Fundamental e que os resultados também podem 

ser correlacionados com as fases de desenvolvimento. 
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No Teste Wisconsin, podemos verificar resultados semelhantes, nos quais, com 

o aumento da escolaridade, há uma diminuição no número de ensaios administrados e 

também um aumento de número de categorias completadas, bem como diminuição no 

total de erros, erros perseverativos e de número de respostas perseverativas. Observou-

se também que tal resultado está correlacionado com a diminuição dos TR nos testes 

computadorizados, demonstrando que habilidades avaliadas por cada um desses testes 

também estão correlacionadas, como por exemplo, no caso do teste de orientação 

voluntário, em que se deve seguir a instrução da pista, direcionando sua atenção para o 

local indicado. 

Por último, deve-se ressaltar a contribuição deste trabalho para o 

estabelecimento de parâmetros à avaliação de tipos de atenção ainda pouco explorados, 

a exemplo do direcionamento voluntário e automático e sua correlação com períodos do 

desenvolvimento. Desse modo, será possível comparar os dados daí advindos com 

resultados futuros de populações clínicas em situações como as inerentes à existência do 

TDAH ou de síndromes que apresentam déficits cognitivos. 

Em continuidade a este estudo, faz-se necessária a aplicação dos testes 

computadorizados em crianças de escolas públicas, de maneira a se comparar os 

resultados daí surgidos com aqueles obtidos pela aplicação dos mesmos testes em 

escolas particulares. Igualmente, é importante efetivar-se a ampliação da aplicação dos 

testes computadorizados de maneira a abarcar participantes de maior escolaridade, 

principalmente naquela integrada por alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a 

fim de se observar a continuidade dos resultados nessa população, verificando-se, por 

exemplo, a evolução dos resultados, como no caso da IR, em função do aumento da 

escolaridade e da maturação neural. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO I: ROTEIRO DE ANAMNESE 

 

 

1- Identificação da criança 

Nome da criança  

Data de Nascimento       /       / Idade: 

Série  

Endereço R. N˚ 

Bairro  

Cidade  

Telefones Res.: Cel.: Com.: 
 

2- Identificação da família 

Nome do Pai  

Idade  Profissão: 

Grau de escolaridade  
 

Nome da Mãe  

Idade  Profissão: 

Grau de escolaridade  
 

Irmãos  

Idade   

Sexo  

 

2.2 Constituição familiar atual 

Pais da criança vivem (   ) Juntos    ou    (   ) Separados   

Com quem atualmente a 

criança mora? 

(    ) Mãe  (    ) Pai     (    ) Avó   (    ) Avô   (    ) Tios (    ) Irmãos 

(    ) Primos    Obs.: 
 

3- Histórico gravidez e parto 

Passou bem durante a 

gravidez?    

(    ) Sim    

(    ) Não    Tipo de Problema: 

(    ) Pressão alta;            

(    ) Queda de pressão;           

(    ) Diabetes;         

(    ) Outros/ Descrever: 

 

 

Fez Pré- Natal? (    ) Sim      (    ) Não    

Teve Problemas durante 

o parto? 

(    ) Nenhum Problema;    (    ) Outro tipo de problema 

Descrever: 

 

 
 

4- Desenvolvimento pós-natal 

A criança foi 

amamentada? 

( (    ) Sim      (    ) Não     
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A criança já teve 

alguma doença grave ou 

já sofreu alguma 

operação?  

(    ) Não   

(    ) Sim   Qual? 

(    )Tem Epilepsia 

 

Como é o sono da 

criança? 

(    ) Tranqüilo; (    ) Agitado;  (    ) Tem dificuldade para dormir. 

Utiliza medicamentos? 
 

(    ) Não 

(    ) Sim, Qual ou quais? 

 

 

 

5- Caracterização social (capacidade de socialização) e emocional 

Social (fora da escola) (    ) Facilidade de interação;  

(    ) Dificuldade de interação; 

(    ) Outros. Descrever: 

 

Social (na escola) (    ) Facilidade de interação;  

(    ) Dificuldade de interação; 

(    ) Outros. Descrever: 

 

Social (com a família) (    ) Facilidade de interação; 

(    ) Dificuldade de interação; 

(    ) Outros. Descrever: 

 

Como se pode 

caracterizá-la do ponto 

de vista emocional? 

(    ) Chora com facilidade;   

(    ) Birrento;  

(    ) Aceita comandando com facilidade;  

(    ) Outros: descrever: 

 
 

6- Desenvolvimento acadêmico da criança 

Desenvolvimento 

acadêmico: 

(    ) Não Apresenta dificuldades, tem bom desempenho. 

(    ) Dificuldade escolar: Quais?: (    ) Matemática; (    )Leitura; 

(    ) Escrita; (    ) Dificuldade de prestar a atenção; (    ) Agitação 

A criança já sabe ler? (    ) Sim      (    ) Não     

A criança consegue 

executar as tarefas 

escolares sozinho? 

(    ) Sim      (    ) Não     

 

 

7- Características Gerais observadas durante a entrevista inicial  

    (preencher pelo avaliador). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO II: QUESTIONÁRIO DE CRITÉRIOS PARA TDAH BASEADO DSM-IV. 

 Desatenção SIM  NÃO 

(a) Freqüentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros 

por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras 

  

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

atividades lúdicas 

  

(c) Com freqüência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra   

(d) Com freqüência não segue instruções e não termina seus deveres 

escolares ou tarefas domésticas (não devido a comportamento de 

oposição ou incapacidade de compreender instruções) 

  

(e) Com freqüência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades   

(f) Com freqüência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas 

que exijam esforço mental constante (como tarefas escolares ou 

deveres de casa) 

  

(g) Com freqüência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades 

(por ex., brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros) 

  

(h) É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa   

(i) Com freqüência apresenta esquecimento em atividades diárias   

 

 Hiperatividade Sim Não 

(a) Freqüentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira.   

(b) Freqüentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras 

situações nas quais se espera que permaneça sentado. 

  

(c) Freqüentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais 

isto é inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a 

sensações subjetivas de inquietação). 

  

(d) Com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver 

silenciosamente em atividades de lazer. 

  

(e) Está freqüentemente "a mil" ou muitas vezes age como se estivesse "a 

todo vapor". 

  

(f) Freqüentemente fala em demasia.   

 

 Impulsividade Sim Não 

(g) Freqüentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem 

sido completadas 

  

(h) Com freqüência tem dificuldade para aguardar sua vez.   

(i) 

 

Freqüentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por 

ex., intromete-se em conversas ou brincadeiras). 

  

 

Alguns sintomas de hiperatividade- impulsividade ou desatenção estavam 

presentes antes dos 7 anos de idade 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Alguns prejuízos causados pelos sintomas está presente em dois ou mais 

contextos ( por. Ex., na escola e em casa) 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Há claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Os sintomas podem ser melhor explicados por outra condição? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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ANEXO III:  
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ANEXO IV: 
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ANEXO V 

 

 

 

 


