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RESUMO 

O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento caracterizado pela presença de um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere tanto no funcionamento 

quanto no desenvolvimento do indivíduo. Devido às diferenças nas apresentações, às 

altas taxas de comorbidades e à variabilidade de desempenho das crianças nos 

instrumentos de avaliação, é um quadro de difícil diagnóstico. No entanto, a avaliação 

neuropsicológica pode contribuir para caracterizar este transtorno, auxiliando na 

avaliação, diagnóstico e tratamento. O presente estudo teve como propósito verificar o 

perfil cognitivo de crianças com idades entre 8 e 11 anos encaminhadas para avaliação 

neuropsicológica por médicos(as), psicólogos(as) e fonoaudiólogos(as) sob suspeita de 

TDAH. Para cumprir esse objetivo, 24 crianças passaram pela avaliação, que foi 

dividida e quatro encontros: (1) Anamnese inicial com os responsáveis e preenchimento 

da escala SNAP-IV pelos responsáveis e professores; (2) Avaliação da criança com a 

Escala WASI e os subtestes que compõem o Índice de Memória Operacional da WISC-

IV; (3) Aplicação dos instrumentos FDT, TAC, Trilhas e TDE; e (4) Devolutiva com os 

responsáveis. Todos os instrumentos foram corrigidos de acordo com as instruções que 

constam nos respectivos manuais. Em relação aos sintomas de TDAH presentes na 

escala SNAP-IV, foram encontradas correlações positivas moderadas entre os diferentes 

informantes. A família observou mais características de hiperatividade/impulsividade 

em comparação às professoras, enquanto que estas identificaram mais casos como 

positivos de TDAH que os pais. Ainda que, em média, os resultados obtidos pelos 

participantes para habilidade intelectual, memória operacional, controle inibitório, 

flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento e atenção seletiva tenham ficado 

dentro da faixa esperada para a idade, foram identificadas dificuldades dos diferentes 

participantes em cada uma das habilidades estudadas, o que confirma tanto a 

variabilidade do perfil das crianças com sintomas de desatenção e hiperatividade, 

quanto a complexidade do diagnóstico do TDAH. No que diz respeito ao desempenho 

escolar, 66,7% dos participantes obtiveram resultado total abaixo do esperado. Desta 

forma, os resultados mais desviantes encontrados neste estudo referem-se ao 

desempenho escolar da amostra estudada. Todavia, é importante considerar que todos os 

participantes foram encaminhados com queixas de desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade, o que sugere a necessidade de se considerar os prejuízos 



 
 

funcionais presentes no dia a dia da criança, ponderando a escolha dos instrumentos 

adequados para a população que está sendo avaliada, além do contexto no qual a  

avaliação está sendo realizada. 
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cognitivo. 
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Abstract 

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a disorder of neurodevelopment 

characterized by the presence of a persistent pattern of inattention and/or hyperactivity-

impulsivity that interferes in both the functioning and development of the individual. 

Due to differences in presentation, high rates of comorbidities, and variability of 

children's performance in the assessment instruments, it is difficult to diagnose. 

However, neuropsychological evaluation can contribute to characterize this disorder, 

aiding the assessment, diagnosis and treatment. The purpose of the present study was to 

verify the cognitive profile of children aged 8 to 11 years who were referred for 

neuropsychological evaluation by physicians, psychologists and speech therapists under 

suspicion of ADHD. To accomplish this goal, 24 children underwent the evaluation, 

which was divided and four meetings: (1) Initial anamnesis with the parents, and 

completion of the SNAP-IV scale by parents and teachers; (2) Evaluation of the child 

with the WASI Scale and the WISC-IV Operational Memory Index subtests; (3) 

Application of FDT, TAC, Trails and TDE; and (4) Feedback for the parents. All 

instruments were corrected according to the instructions in their manuals. Regarding the 

symptoms of ADHD present on the SNAP-IV scale, moderate positive correlations 

were found between the different informants. The family observed more characteristics 

of hyperactivity/impulsivity in comparison to the teachers, whereas these identified 

more ADHD cases as positive than the parents. Although, on average, the participants' 

results for intellectual efficiency, operational memory, inhibitory control, cognitive 

flexibility, processing speed and selective attention were within the range expected for 

the age, difficulties were identified on the different participants in each of the studied 

function, which confirms both the variability of the profile of children with symptoms 

of inattention and hyperactivity, and the complexity of the ADHD diagnosis. 

 

 

Keywords: Neuropsychological assessment, Attention deficit, Hyperactivity, Cognitive 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é, de acordo com a 

quinta edição do Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais – DSM-5 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014), um dos transtornos do 

neurodesenvolvimento. Caracterizado pela presença de um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, interfere tanto no funcionamento quanto 

no desenvolvimento do indivíduo.  

Ainda segundo o DSM-5, os transtornos do neurodesenvolvimento se 

manifestam geralmente antes da criança ingressar na escola, e os déficits relacionados 

variam desde limitações bastante específicas na aprendizagem e controle do 

funcionamento executivo, até prejuízos globais em habilidades sociais e intelectuais 

(APA, 2014). Além disso, ressalta-se que é comum a ocorrência de mais de um 

transtorno no mesmo indivíduo, o que torna difícil determinar o quanto as alterações 

encontradas são realmente associadas ao TDAH ou às condições comórbidas (APA, 

2014).  

O estabelecimento do diagnóstico de TDAH é essencialmente clínico, sendo 

necessária, em crianças, a presença de seis (ou mais) sintomas de desatenção e seis (ou 

mais) sintomas de hiperatividade/impulsividade, persistindo por pelo menos seis meses 

e em um grau que seja inconsistente com o nível do desenvolvimento e gere impacto 

negativo nas atividades sociais e acadêmicas ou profissionais do sujeito (APA, 2014). 

Encontrar estratégias e ferramentas para reduzir a possibilidade de erros no processo 

diagnóstico é essencial. Dessa forma, nota-se a importância de que seja realizada a 

avaliação das funções cognitivas quando houver suspeita de TDAH, sendo estas 

importantes para o estabelecimento de um perfil neuropsicológico capaz de auxiliar no 

tratamento do transtorno, além de colaborar para o diagnóstico diferencial de outros 

transtornos do neurodesenvolvimento, circunscrever sintomas e direcionar as 

intervenções (RIBEIRO, 2014).  

Apesar de atualmente a avaliação neuropsicológica não ser plenamente incluída 

nos protocolos de avaliação clínica dos pacientes com sintomas de desatenção e 

hiperatividade, é um importante recurso no diagnóstico diferencial que, de acordo com 

Velloso et al. (2011), possibilita um direcionamento mais individualizado e planejado, 
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diminuindo as possibilidades de conclusões equivocadas e favorecendo a realização de 

intervenções terapêuticas e educacionais mais produtivas.  

Segundo Camargo (2018), nota-se uma crescente demanda da avaliação 

neuropsicológica como instrumento de auxílio ao diagnóstico e seleção de 

medicamentos mais adequados para cada paciente, além do estabelecimento de 

prognósticos e técnicas de tratamento. Nesse contexto, estudar o perfil neuropsicológico 

de crianças com sintomas de desatenção e hiperatividade torna-se relevante, visto que as 

informações obtidas nesta avaliação devem ser consideradas para realizar intervenções 

que poderão facilitar o desenvolvimento da criança e minimizar os impactos do 

transtorno.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Caracterização do TDAH 
 

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de transtornos com 

características comportamentais causadas por alterações no desenvolvimento cerebral 

(MARTENS; VAN LOO, 2007). No caso do TDAH, a etiologia é complexa, sendo 

chamada de multifatorial, uma vez que se acredita que há interação de fatores genéticos, 

ambientais e epigenéticos, ou seja, sem mudanças na sequência de DNA, porém com 

alteração no fenótipo (MARTENS; VAN LOO, 2007).  

Segundo Martens e van Loo (2007), não há dúvidas quanto à presença de 

componentes genéticos nos transtornos com etiologias multifatoriais. As interações 

entre os genes e fatores de risco ambientais podem influenciar no curso do 

desenvolvimento do transtorno, explicando a variabilidade das apresentações clínicas. A 

recorrência em parentes biológicos de primeiro grau é um indicador da herdabilidade do 

TDAH. Quanto aos fatores de risco ambientais, são listados: muito baixo peso ao nascer 

(menos de 1.500 gramas), tabagismo, consumo de álcool na gestação, e infecções como 

encefalite e exposição a algumas toxinas ambientais como o chumbo, embora ainda não 

se saiba se tais associações (chumbo-TDAH) são causais (APA, 2014).  

A prevalência do TDAH é estimada em torno de 2,5% nos adultos e 5% nas 

crianças, sendo um dos transtornos mais comuns da infância e adolescência (APA, 

2014).  No Brasil, um estudo realizado com 1898 crianças com idades entre 6 e 12 anos 

de Florianópolis (SC) apontou que 5% apresentam TDAH, assemelhando-se à 

prevalência encontrada em outras partes do mundo (POETA; ROSA NETO, 2004; 

POLANCZYK et al., 2007). Ainda que haja uma preocupação com relação ao aumento 

nas estimativas de prevalência do TDAH nos últimos anos, uma meta-análise com 135 

estudos realizados ao redor do mundo evidenciou que, controlando o procedimento 

metodológico utilizado para avaliar a presença do transtorno, a prevalência é muito 

semelhante nas últimas três décadas (POLANCZYK et al., 2014). 

O TDAH é definido por “níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou 

hiperatividade-impulsividade”, sendo que a desatenção e a desorganização referem-se à 

incapacidade de permanecer em uma tarefa, sensação de que a criança não ouve e perda 
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de materiais que não são esperados para o grau de desenvolvimento e para a idade 

(APA, 2014). Já a hiperatividade-impulsividade implica em inquietação, dificuldade em 

permanecer sentado e em aguardar, além de atividade exagerada, sintomas excessivos e 

não esperados para o nível de desenvolvimento e idade da criança (APA, 2014).  

Os critérios diagnósticos listados no DSM-5 (APA, 2014) estão descrito no 

Quadro 1 a seguir, sendo nove comportamentos relacionados à desatenção e outros nove 

à hiperatividade-impulsividade. 

 

Quadro 1. Critérios diagnósticos para TDAH descritos no DSM-5. 

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 

funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por (1) e/ou (2):  

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um 

grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo diretamente 

nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais:  

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, 

hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais 

velhos e adultos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas são necessários.  

a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas 

escolares, no trabalho ou durante outras atividades (p. ex., negligencia ou deixa passar detalhes, 

o trabalho é impreciso).  

b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex., 

dificuldade de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas).  

c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex., 

parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia).  

d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, 

tarefas ou deveres no local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco 

e facilmente perde o rumo).  

e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex., dificuldade em 

gerenciar tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem; 

trabalho desorganizado e desleixado; mau gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir 

prazos).  

f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço 

mental prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para adolescentes mais velhos 

e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos).  

g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., materiais 

escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular).  

h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos 

e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados).  

i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas. 

2. Hiperatividade e impulsividade: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 

seis meses em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento é tem impacto 

negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais:  

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, 

hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais 

velhos e adultos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas são necessários. 

a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.  

b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. 

ex., sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras 

situações que exijam que se permaneça em um mesmo lugar).  
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Quadro 1 (continuação). Critérios diagnósticos para TDAH descritos no DSM-5. 

c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. (Nota: Em 

adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude.)  

d. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.  

e. Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado" (p. ex., não 

consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, 

reuniões; outros podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar).  

f. Frequentemente fala demais.  

g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída (p. ex., 

termina frases dos outros, não consegue aguardar a vez de falar).  

h. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p.ex., aguardar em uma fila).  

i. Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, jogos ou 

atividades; pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão; 

para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que outros 

estão fazendo).  

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos 

de idade.  

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais 

ambientes (p. ex., em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou parentes; em outras atividades).  

D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou 

profissional ou de que reduzem sua qualidade.  

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno 

psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., transtorno do humor, 

transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência 

de substância).  

Fonte: APA (2014). 

 

O DSM-5 determina a apresentação do TDAH, que pode ser “combinada”, 

quando há presença de critérios de desatenção e também hiperatividade/impulsividade 

nos últimos 6 meses, “predominantemente desatenta” e “predominantemente 

hiperativa/impulsiva” (APA, 2014). Ressalta também a importância de se especificar se 

“em remissão parcial”, quando todos os critérios foram preenchidos no passado, mas 

não nos últimos 6 meses, porém ainda resultam em prejuízos no funcionamento. Quanto 

à gravidade, pode ser subdividida em leve, moderada e grave. 

As características do TDAH podem estar associadas a dificuldades acadêmicas 

especialmente na aritmética, com pior desempenho para aqueles que apresentam sua 

forma desatenta (PASTURA; MATTOS; ARAÚJO, 2005), rejeição social (HOZA  et 

al., 2005; UNNEVER; CORNELL, 2003) e maior probabilidade de desenvolver 

transtorno de conduta (SOUZA et al., 2001) e uso de substâncias (ROMANO; 

SZOBOT, 2007). Indivíduos com TDAH também estão mais propensos a sofrer lesões, 

relacionar-se de forma conturbada, envolver-se em acidentes e violações de trânsito 
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(APA, 2014), além de haver probabilidade aumentada de obesidade (KUMMER et al., 

2015).  

Segundo a APA (2014), não há características físicas específicas para o TDAH. 

No entanto, sabe-se que ele é mais frequente no sexo masculino, que está associado a 

possíveis atrasos motores sutis ou outros indicadores neurológicos leves. Também é 

importante notar que diversos transtornos neuropsiquiátricos podem apresentar sintomas 

semelhantes aos do TDAH, tornando a distinção ainda mais difícil. Além disso, alguns 

indivíduos com o transtorno não apresentam déficits que são expressos na avaliação 

neuropsicológica tradicional, o que traz a importante implicação de que a apresentação 

fenotípica do TDAH é heterogênea e reforça a importância da avaliação 

neuropsicológica cuidadosa na caracterização destes pacientes (WAGNER; ROHDE; 

TRENTINI, 2016). Com uma avaliação neuropsicológica bem-feita, é possível 

estabelecer as forças e fraquezas no funcionamento cognitivo e auxiliar na detecção dos 

diagnósticos comórbidos comumente associados ao TDAH, como transtorno opositor 

desafiante, transtorno de conduta, transtornos de aprendizagem, de ansiedade e 

depressão (APA, 2014), sendo essas informações fundamentais para que sejam 

programadas intervenções específicas para o perfil encontrado. 

 

2.2. Avaliação do TDAH 
 

A necessidade de múltiplos informantes na avaliação do TDAH é mais um fator 

que resulta em dificuldade para que o diagnóstico seja realizado (MESQUITA; 

COUTINHO; MATTOS, 2010). Segundo a Academia Americana de Psiquiatria da 

Criança e do Adolescente (Pliszka; Aacap Work Group on Quality Issues, 2007), a 

realização de entrevistas com pais ou responsáveis com preenchimento de escalas de 

comportamento é necessária na avaliação do TDAH, tal qual a investigação em relação 

ao contexto escolar, com preenchimento de escalas também pela equipe da escola.  

Por ser um diagnóstico essencialmente clínico, torna-se relevante investigar a 

presença de comportamentos em diferentes contextos, até porque o impacto que as 

manifestações comportamentais das crianças têm sobre os ambientes normalmente é 

diferente, tornando o relato de pessoas que convivem com a criança em diferentes 
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situações essencial para avaliar os aspectos necessários relativos ao TDAH 

(ALEXANDER; LILJEQUIST, 2016). 

Segundo Ribeiro et al. (2017), a maioria dos estudos que utilizam-se de 

múltiplos informantes para avaliar queixas relativas a TDAH obtém informações de pais 

e professores. Em seus achados, Ribeiro et al. (2017) observaram que a concordância 

entre as informações advindas de pais e professores variou de baixa à média, porém os 

autores afirmaram que elas contribuíram de maneira importante para o processo 

diagnóstico, reforçando a importância dos múltiplos informantes para a compreensão do 

padrão de funcionamento comportamental em diferentes contextos, o que auxilia 

também no planejamento das intervenções. 

No entanto, outras dificuldades estão relacionadas à avaliação diagnóstica do 

TDAH, como a questão da heterogeneidade, das altas taxas de comorbidades e 

diferentes apresentações, além da variabilidade de desempenho obtido dependendo da 

tarefa proposta e do nível de motivação que a mesma gera na criança (SEIDMAN, 

2004), variáveis que fazem com que o diagnóstico seja um processo complexo.  Desta 

forma, além da importância de se considerar os múltiplos informantes, torna-se 

imprescindível analisar as características associadas que apoiam o diagnóstico por meio 

de avaliação neuropsicológica, tais quais os déficits cognitivos presentes em testes de 

atenção e função executiva (APA, 2014), sem deixar de considerar o transtorno como 

uma condição heterogênea também no que diz respeito ao impacto diferencial no 

funcionamento neuropsicológico (WAHLSTEDT; THORELL; BOHLIN, 2009).  

Diante do exposto, fica claro que o TDAH se refere a um conjunto de sintomas 

caracterizados pela tríade desatenção, hiperatividade e impulsividade, porém, que é 

possível observá-lo ainda como uma manifestação comportamental de uma disfunção 

executiva (WILLIS; WEILER, 2010), que deve ser investigada. 

Embora não exista um único teste capaz de diagnosticar o TDAH, existem 

instrumentos que medem o perfil de dificuldades e potencialidades, cabendo ao 

neuropsicólogo formar baterias individuais que contenham, entre outros, instrumentos 

para medir as funções executivas por meio de resolução de problemas, controle de 

impulsos, inibição de respostas ou ações irrelevantes por antecipação, planejamento, 

organização, flexibilidade de pensamento e autocontrole do comportamento (SANTOS, 

2011).  
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O diagnóstico de TDAH não é simples, como exposto até o momento, uma vez 

que não há normas que estabeleçam a variação do nível de atenção e atividade motora 

que pode ser considerado para uma tomada de decisão (MESSINA; TIEDEMANN, 

2009). De acordo com Carreiro et al. (2014), para que avaliações e intervenções 

adequadas sejam praticadas, é necessário que haja critérios diferenciais para caracterizar 

corretamente o TDAH. Os autores afirmam que os transtornos de aprendizagem, por 

exemplo, podem ser confundidos sintomatologicamente com TDAH, assim como outras 

condições que podem comprometer a clareza em relação ao diagnóstico.  

Por ser um processo tão complexo, Rafalovich (2005) afirma que a incerteza do 

diagnóstico do TDAH muitas vezes está presente na prática clínica. Aos profissionais, 

cabe, além de buscar o perfil neuropsicológico, compreender as implicações na 

funcionalidade da criança, como, por exemplo, no desempenho acadêmico, que está 

comprometido em pelo menos 30% delas (FRICK; LAHEY, 1991).  

 

2.3. Neuropsicologia e TDAH 
 

Os instrumentos de avaliação em neuropsicologia são ferramentas utilizadas para 

avaliar características do funcionamento normal ou patológico dos processos cognitivos 

como atenção, memória e funções executivas (ANGRINO; PANESSO, 2007). Segundo 

Mesquita, Coutinho e Mattos (2010), os instrumentos neuropsicológicos são úteis para 

consolidar o diagnóstico por meio da obtenção de dados objetivos, além de auxiliarem 

no diagnóstico diferencial e no estabelecimento de comorbidades com outros 

transtornos, como os de aprendizagem. Também são um importante recurso para 

avaliação das funções executivas, visto que déficits neuropsicológicos relacionados com 

quadros de TDAH podem se referir ao prejuízo no controle inibitório, memória de 

trabalho e planejamento, importantes habilidades para se atingir metas estabelecidas e 

indispensáveis para adaptação do indivíduo no ambiente (CHHABILDAS; 

PENNINNGTON; WILLCUTT, 2001).  

As funções executivas (FE) referem-se a um conjunto de habilidades cognitivas 

que permitem aos indivíduos se engajarem em comportamentos orientados, realizando 

ações voluntárias e direcionadas a metas, sendo habilidades importantes diante de 

situações novas que exigem adaptação, ajustamento e flexibilidade do comportamento 
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(HUIZINGA; DOLAN; VAN DER MOLEN, 2006). Todavia, déficits executivos 

podem estar relacionados a diversas condições, sendo bastante comprometedores para o 

comportamento humano (GOLDBERD, 2002). 

Lezak et al. (2004) considera que as FE envolvem diferentes processos 

cognitivos, como atenção seletiva, manipulação de informações na memória de 

trabalho, controle de impulsos, flexibilidade cognitiva e comportamental, dentre outros. 

Para Seabra, Bosa e Dias (2017), há relativo consenso de que as FE não se referem a 

uma habilidade única, mas pelo menos três básicas, que são memória de trabalho, 

inibição e flexibilidade cognitiva, que participam de outras referidas como habilidades 

complexas (ou superiores). 

A atenção seletiva refere-se à orientação para um estímulo determinado, 

enquanto se ignora outros (MIRANDA, 2008). As tarefas de atenção seletiva envolvem, 

comumente, a apresentação de estímulos relevantes e irrelevantes, sendo que os últimos 

devem ser ignorados. É conhecida também como atenção “executiva” e é fundamental 

para que haja resistência às distrações com sustentação da atenção em um único foco 

(NAHAS et al., 2006). A avaliação da atenção seletiva é de extrema importância em 

casos com hipótese diagnóstica de TDAH, uma vez a ausência da capacidade de 

selecionar estímulos relevantes, ignorando estímulos irrelevantes, influencia na seleção 

de informações em ambientes como, por exemplo, a escola, sendo fundamental para o 

funcionamento adaptativo (GODOY, 2012). Esta é uma das habilidades envolvidas nas 

FE e associada com o TDAH (PIEVSKY; MCGRATH, 2018; LEZAK et al.; 2004). 

Quanto à memória de trabalho, é compreendida como um sistema de 

manipulação e armazenamento de informações capaz de manter, simultaneamente, o 

pensamento, a aprendizagem e a comunicação na realização de tarefas complexas 

(GUARESI; OLIVEIRA, 2017). Huizinga et al. (2006) a descrevem como uma 

capacidade que se desenvolve gradualmente ao longo dos anos. Déficit nesse tipo de 

memória geralmente impacta em outras habilidades, como, por exemplo, a compreensão 

de leitura (GUARESI; OLIVEIRA, 2017) e a aprendizagem (GATHERCOLE et al., 

2006). Para Zanella e Valentini (2016), é uma memória que funciona de maneira 

dinâmica e que possui uma capacidade de manipular e manter informações que é crucial 

para a expansão do conhecimento, sendo determinante para o desenvolvimento de 

outras habilidades cognitivas necessárias para a aprendizagem, relacionando-se 

diretamente com baixo rendimento escolar. Malloy-Diniz et al. (2008) a descrevem 
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como um depósito temporário de armazenamento de informações. No entanto, é 

importante considerar que fatores psicológicos como ansiedade e depressão podem 

afetar a capacidade de memória de trabalho (ARONEN et al., 2005). 

Já o controle inibitório é a capacidade do indivíduo de inibir respostas ou 

reações a estímulos distratores, que podem interromper uma ação ou resposta 

(MALLOY-DINIZ et al., 2014), ou seja, se relaciona à capacidade de selecionar 

informações, realizando uma filtragem complementar à atenção seletiva, uma vez que 

inibe estímulos que são irrelevantes para a solução de um problema (GAZZANIGA et 

al., 2002). Para Seabra, Bosa e Dias (2017), refere-se ao autocontrole, tanto de 

pensamentos e memórias, quanto ao controle de interferências. Envolve a habilidade de 

resistir a um impulso, inibindo uma resposta em detrimento de outra, que permite que o 

indivíduo emita um comportamento mais apropriado à situação. 

Em relação à flexibilidade cognitiva, diz-se que é a capacidade de considerar 

alternativas, avaliando diferentes perspectivas (SEABRA; BOSA; DIAS, 2017). É uma 

habilidade complexa, uma vez que envolve memória de trabalho, inibição (DIAMOND, 

2013) e alternância da atenção (HAWKINS; KRAMER; CAPALDI, 1992). Tem 

relação com a capacidade de flexibilizar o pensamento, transferindo e adaptando 

conhecimentos prévios para resolução de situações novas que exigem a nossa atenção 

(SILVA; DOTTA, 2018).  

A alternância da atenção pode ser considerada como a capacidade do indivíduo 

em focar a seletividade da atenção ora em um estímulo, ora em outro, por um período de 

tempo (RUEDA, 2013). Essa habilidade possibilita a rápida mudança do foco 

atencional, permitindo ao indivíduo desengajar o foco de um estímulo e engajar em 

outro (HAZIN et al., 2012), ou seja, desviar repetidas vezes a atenção de um assunto 

para o outro sem que haja perda significativa do conteúdo dos dois itens (BOLFER, 

2009). Está associada à dificuldade que indivíduos com TDAH apresentam, por 

exemplo, quando precisam escutar o que o professor está dizendo e realizar cópia do 

quadro ao mesmo tempo, sendo mais associada à apresentação combinada do TDAH 

(BOLFER, 2009). 

Dentre as habilidades comumente relatadas como comprometidas em indivíduos 

com TDAH, está também a velocidade de processamento, que se refere à eficiência com 

que tarefas cognitivas simples são executadas (GEARY; HORD; HAMSON, 1999). 

Para Mayes et al. (2009) há evidências de que crianças com TDAH de apresentação 
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predominantemente desatenta apresentam prejuízo na velocidade de processamento, 

porém a alteração não está presente nos casos de apresentação combinada. As 

diferenças nos perfis cognitivos entre as apresentações do TDAH estão descritas em 

diversos estudos, como o de Ahmadi et al. (2014). Seus achados indicaram que os 

padrões de funcionamento executivo são diferentes em crianças com TDAH em 

comparação às crianças sem o transtorno, porém que há também diferenças nos padrões 

dependendo da apresentação, sendo que as crianças com TDAH com apresentação 

combinada possuem maiores prejuízos no que se refere à inibição de respostas 

(AHMADI et al., 2014). No entanto, Houghton et al. (1999) acreditam que a falha na 

inibição de resposta é um déficit presente somente na apresentação hiperativa-

impulsiva, não na combinada.  

Segundo o modelo de Barkley (1997), as falhas nas FE, entre elas na capacidade 

de inibição, são críticas para a persistência e para o direcionamento de metas. Para o 

autor, o controle inibitório permite um atraso na decisão da resposta, impactando em 

outras FE. De acordo com o seu modelo, o controle inibitório é o componente mais 

prejudicado no TDAH. Além da dificuldade em inibir comportamentos, Barkley (1997) 

refere ainda prejuízos nas habilidades de planejamento e de interrupção de tarefas, baixa 

tolerância à espera, alta necessidade de recompensa imediata, déficit na autorregulação 

e presença de respostas rápidas, porém sem precisão. Ainda de acordo com seu modelo, 

o TDAH com apresentação combinada está relacionado a déficits nas FE, porém a 

disfunção executiva não é observada em indivíduos com TDAH predominantemente 

desatento (BARKLEY, 1997). No entanto, nesses indivíduos é observada uma lenta 

velocidade de processamento (THALER; BELLO; ETCOFF, 2012).   

De acordo com Ahmadi et al. (2014), em alguns estudos observaram-se falhas 

nos domínios de flexibilidade cognitiva dos indivíduos com TDAH de apresentação 

combinada em comparação aos desatentos, além de mais fraquezas nos domínios de 

inibição de resposta. Todavia, há necessidade de mais investigação sobre essas questões.  

Em seu estudo sobre as FE nas diferentes apresentações do TDAH, Bahçivan 

Saydam, Ayvasik e Alyanak (2015) observaram que a capacidade de planejamento 

diferiu significativamente entre grupo controle e o grupo de pessoas com TDAH, mas 

não entre as diferentes apresentações. Em relação à flexibilidade cognitiva, o grupo 

controle apresentou melhor desempenho, com presença de menos erros perseverativos, 

que indicam melhor capacidade de desenvolver estratégias para resolução de problemas 
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em um ambiente novo. No que se refere à diferença nas apresentações, o TDAH 

combinado apresentou maior prejuízo em comparação ao TDAH de apresentação 

predominantemente desatenta. No entanto, o estudo concluiu que a alteração pode 

diferenciar indivíduos com TDAH de outros sem o transtorno, mas não é capaz de 

diferenciar as apresentações (BAHÇIVAN SAYDAM; AYVASIK; ALYANAK, 2015). 

Para Geurts et al. (2005), a distinção das apresentações do TDAH não é clara e 

os achados sobre FE nessas diferentes apresentações são inconsistentes, havendo 

dúvidas sobre a presença de déficits nas FE somente relacionados à apresentação 

combinada ou também a desatenta. Em seus achados, os autores observaram que a única 

diferença significativa encontrada entre os indivíduos com TDAH e o grupo controle foi 

na flexibilidade cognitiva, sem alteração na memória de trabalho, planejamento e 

fluência verbal. Esses resultados são diferentes do modelo de Barkley (1997), que 

argumenta que crianças com TDAH apresentam problemas em todos os domínios das 

FE. Além disso, os grupos de diferentes apresentações não diferiram entre si em 

nenhum dos domínios avaliados (GEURTS et al., 2005). Essas diferenças evidenciam a 

necessidade de mais estudos para a compreensão do perfil cognitivo dessas crianças. 

Na revisão de meta-análises realizada por Pievsky e McGrath (2018), os 

resultados indicaram diferenças entre os grupos controle e o grupo com TDAH no que 

se refere a diversas habilidades, entre elas as FE, ressaltando a memória de trabalho, 

inibição de respostas, entre outras. O estudo concluiu que o TDAH está associado a 

déficits substanciais em uma variedade de domínios cognitivos, sendo o desempenho do 

grupo controle melhor em comparação ao grupo com TDAH.  

Crianças com TDAH apresentam também maior número de erros quando há 

necessidade de inibir tendência a fornecer respostas impulsivas, além de apresentaram 

alteração quanto à flexibilidade cognitiva. Além dessas alterações, há comprometimento 

no desempenho das habilidades aritméticas, com prejuízo em cálculo, o que pode ter 

influência das dificuldades em FE, como a memória de trabalho (TREVISAN, 2014), 

além da velocidade de processamento (CORSO; DORNELES, 2014).  

Fato é que as alterações no desempenho das avaliações em FE (como memória 

de trabalho, controle inibitório e flexibilidade) têm sido observadas e relatadas há 

muitos anos na literatura sobre pessoas que apresentam TDAH, o que evidencia a 

importância da avaliação dessas habilidades quando há suspeita do transtorno.   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste estudo foi descrever e analisar o perfil cognitivo de 

crianças com idades entre 8 e 11 anos encaminhadas para avaliação neuropsicológica 

por profissionais de áreas da saúde (Medicina, Psicologia, Fonoaudiologia), com 

queixas de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH).  

 

3.2. Objetivos específicos 

  

Como objetivos específicos, o estudo se propôs a avaliar e analisar os seguintes 

aspectos das crianças com queixas de desatenção e hiperatividade: 

- Habilidade intelectual;  

- Desempenho em testes que avaliam Memória Operacional, Controle Inibitório, 

Flexibilidade Cognitiva, Velocidade de Processamento e Atenção Seletiva;   

- Desempenho escolar para leitura, escrita e aritmética;  

- Percepção e concordância de pais e professores com relação aos sintomas de TDAH. 
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4. MÉTODO 
 

4.1. Tipo de Pesquisa 
 

Trata-se de um estudo descritivo, no qual foram realizadas análises individuais 

que buscaram especificar as características e o perfil neuropsicológico de crianças 

encaminhadas para avaliação por apresentarem sintomas de desatenção e/ou 

hiperatividade. A análise dos dados teve enfoque quantitativo. Foi também um estudo 

transversal, visto que foram feitas observações das crianças no presente momento, sem 

acompanhamento do perfil ao longo do tempo. 

 

4.2. Local de Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo. As 

avaliações foram realizadas em um consultório particular com condições adequadas 

para aplicação dos instrumentos e realização de entrevistas. 

 

4.3. Aspectos Éticos 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie - Parecer número 1.834.443 (Anexo 1). Os participantes somente foram 

avaliados após os responsáveis assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), documento em que havia a descrição de todo o procedimento de 

pesquisa para leitura, apreciação e assinatura, garantindo a voluntariedade dos 

participantes (Anexo 2). Os responsáveis poderiam retirar seu consentimento a qualquer 

momento. Não houve discriminação na seleção dos indivíduos, custos ou benefícios 

financeiros para as famílias, nem tampouco exposição a riscos maiores do que aqueles 

vivenciados na vida cotidiana durante o processo. Os nomes dos participantes e de seus 

responsáveis legais foram mantidos em sigilo absoluto. 
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4.4. Participantes 
 

Os participantes foram selecionados por contato via telefone, após receberem 

encaminhamento com suspeita de TDAH. Ao todo, 29 responsáveis por crianças com 

idades entre 8 e 11 anos encaminhadas para avaliação com suspeita de transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade sem diagnóstico prévio passaram por triagem 

telefônica para se inscrever a criança no projeto. Destes, um foi excluído em função de 

apresentar comorbidades já diagnosticadas (síndromes genéticas) e três foram excluídos 

por estarem recebendo tratamento medicamentoso. Dessa forma, foram agendadas 

entrevistas de avaliação para 25 crianças. Em função de falta no horário agendado 

previamente para realização da avaliação, uma criança foi excluída. Ao final, 

participaram da pesquisa 24 crianças (16 meninos e 8 meninas), seus respectivos 

responsáveis e professoras. O encaminhamento de 18 crianças foi realizado por 

fonoaudiólogas, 3 por otorrinolaringologista, 1 por neuropediatra, 1 por psiquiatra 

infantil e 1 por psicóloga. O fluxograma de inclusão dos participantes no projeto é 

apresentado na Figura 1.  

 

 

Figura 1. Fluxograma de inclusão das crianças no projeto. 

 

Na Tabela 1 são apresentados os dados de caracterização sociodemográfica das 

crianças participantes.  

 

Triagem telefônica (N=29) 

Total de Participantes 

(N=24) 

Exclusão: 

- Comorbidade (N=1) 

- Tratamento medicamentoso (N=3) 

Desistências (faltas): 

(N=1) 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes. 

Dados da Criança 

Idade – média (DP) (em anos) 9,1 (1,1) 

Sexo 

Masculino – N (%) 16 (66,7%) 

     Feminino – N (%) 8 (33,3%) 

Tipo de Escola 

Pública – N (%) 6 (25,0%) 

     Particular – N (%) 18 (75,0%) 

Fonte de Encaminhamento 

Médico – N (%) 5 (20,9%) 

Fonoaudiólogo – N (%) 18 (75,0%) 

Psicólogo – N (%) 1 (4,2%) 

 

A amostra foi, em sua maioria, composta por meninos (66,7%). A idade média 

das crianças avaliadas foi de 9,1 anos e a maioria é estudante de escolas particulares 

(75%).  

A proposta inicial do estudo foi a de avaliar crianças encaminhadas por médicos. 

Desta forma, foram encaminhadas cartas para especialistas em psiquiatria infantil e 

neuropediatria atuantes na cidade, porém somente duas crianças foram encaminhadas 

por estes profissionais. Sendo assim, o convite foi estendido ao Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) infantil, com o intuito de realizar as avaliações com crianças da 

comunidade que não tem recursos financeiros para arcar com essa avaliação, não 

realizada pelo Centro de Atenção Psicossocial. Todavia, nenhuma família de criança 

que faz acompanhamento no CAPS entrou em contato. Por este motivo o convite foi 

feito a duas clínicas multidisciplinares particulares existentes na cidade, o que resultou 

em uma amostra predominantemente de crianças de escolas privadas. 

4.5. Instrumentos  
 

Anamnese inicial (Anexo 3) 

Foi realizada uma consulta inicial para coleta de dados fornecida pelo 

responsável pela criança sobre o histórico da gestação, parto e desenvolvimento, assim 

como histórico da queixa e de avaliações e possíveis intervenções realizadas. Também 
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foram feitas perguntas referentes ao histórico escolar, médico e genético. A fim de 

complementar as informações coletadas na consulta inicial, a ficha de anamnese foi 

encaminhada para ser preenchida em pelos responsáveis em casa. Os dados foram 

utilizados para compor outros critérios que a escala SNAP não avalia. 

Escala SNAP-IV (Anexo 4) 

Trata-se de um instrumento desenvolvido para avaliação de sintomas do TDAH 

em crianças e adolescentes, baseado em sintomas listados no DSM-IV (APA, 1994). Na 

escala constam ainda sinais de transtorno desafiador e de oposição (TDO), sendo 

composta por 26 itens com os seguintes qualificadores: nem um pouco, só um pouco, 

bastante e demais (MATTOS et al., 2006). Se pelo menos seis itens de 1 a 9 foram 

marcados como “bastante” ou “demais”, significa que existem mais sintomas de 

desatenção que o esperado. Se pelo menos seis itens do 10 ao 18 forem marcados como 

“bastante” ou “demais”, quer dizer que estão presentes mais sintomas de hiperatividade 

e impulsividade que o esperado (APA, 2014). 

A escolha do instrumento baseado no DSM para preenchimento dos 

responsáveis e professores baseou-se na necessidade de rastreio específico para TDAH 

e também na importância de múltiplos informantes. De acordo com Bordini et 

al. (2010), as escalas que fundamentam-se no DSM são as melhores para auxiliar da 

detecção dos sintomas. É importante ressaltar que apesar da escala SNAP-IV ser 

baseada no DSM-4, o critério A não sofreu alteração da versão 4 para a 5, por este 

motivo, a escala continua sendo utilizada. 

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) 

As escalas Wechsler vem sendo utilizadas há anos em pesquisas e clínicas para 

identificar aspectos específicos do funcionamento cognitivo em crianças com TDAH 

(SCHEIRS; TIMMERS, 2009). A WASI é um instrumento breve de avaliação da 

inteligência, que pode ser aplicado em crianças a partir de 6 anos, fornecendo 

informações sobre QI total, QI verbal e QI de execução a partir de quatro substestes, 

sendo dois verbais (vocabulário e semelhanças) e dois de execução (cubos e raciocínio 
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matricial). Tem como autor David Wechsler e foi adaptada no Brasil por Trentini, Yates 

e Heck (2014). 

O subteste Vocabulário é uma tarefa composta por 42 itens, sendo que do 1º ao 

4º o examinando é requerido a nomear figuras e do 5º ao 42º as palavras são 

apresentadas oral e visualmente, havendo a necessidade do examinando as definir 

oralmente. É uma medida de expressão do vocabulário que está relacionada ao 

conhecimento verbal e informações armazenadas. É também uma boa medida de 

inteligência cristalizada e inteligência geral (TRENTINI; YATES; HECK, 2014). 

No subteste Semelhanças há quatro itens figura e 22 verbais. Do 1 ao 4 o 

examinando deve apontar a opção de resposta semelhante aos objetos-alvo, ou seja, é 

apresentada uma figura de três objetos comuns na linha de cima e quatro opções de 

resposta na linha de baixo. Na parte verbal um par de palavras é apresentado oralmente 

e o examinando é solicitado a explicar a semelhança entre as palavras. Esse teste é uma 

medida de raciocínio verbal abstrato e formação de conceito verbal. Também é uma 

medida de inteligência geral (TRENTINI; YATES; HECK, 2014). 

Já o subteste Cubos é composto por um conjunto de 13 desenhos que devem ser 

reproduzidos em um limite de tempo específico. Os desenhos geométricos são 

construídos ou impressos em duas dimensões. É também uma boa medida de 

inteligência geral (TRENTINI; YATES; HECK, 2014). 

Por fim, o subteste Raciocínio Matricial é formado por uma série de padrões 

incompletos e o examinando deve apontar ou dizer o número da resposta correta entre 

as cinco alternativas. Avalia o raciocínio fluido não verbal, além da habilidade 

intelectual geral (TRENTINI; YATES; HECK, 2014).  

A soma da pontuação obtida nos subtestes Vocabulário e Semelhanças permite a 

aferição do Quociente Intelectual Verbal (QI – Verbal). A soma dos subtestes Cubos e 

Raciocínio Matricial gera o QI de Execução. Além disso, a soma dos resultados de 

todos os subtestes da WASI permite a aferição do QI Total. Abaixo estão descritas as 

classificações descritivas correspondentes aos escores de QI da escala, que são 

consistentes entre todas as escalas Wechsler. 
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Quadro 2. Descrições Qualitativas dos Escores de QI das Escalas Wechsler. 

Escore de QI Classificação 

130 e acima Muito superior 

120-129 Superior 

110-119 Média superior 

90-109 Média 

80-89 Média inferior 

70-79 Limítrofe 

69 e abaixo Extremamente baixo 

Fonte: Trentini, Yates e Heck (2014). 

 

Escala Wechsler para Crianças (WISC-IV) – Índice de Memória Operacional 

A quarta edição da Escala Wechsler para crianças, elaborada por Wechsler 

(2003), teve a adaptação brasileira realizada por Rueda et al. (2013). É um instrumento 

de aplicação individual que dispõe de quatro índices, sendo eles: Índice de 

Compreensão Verbal, Índice de Organização Perceptual, Índice de Velocidade de 

Processamento e Índice de Memória Operacional, sendo este último o único índice 

utilizado neste estudo. Pode ser aplicada em crianças com idades entre seis anos e 16 

anos e 11 meses e tem como objetivo avaliar além da capacidade intelectual o processo 

de resolução de problemas.  

A escala tem, segundo San Miguel Montes, Allen, Puente e Neblina (2010), uma 

série de qualidades atraentes para a pesquisa, incluindo o modelo dos quatro índices de 

inteligência que é diferencialmente sensível aos déficits cognitivos associados ao 

TDAH, particularmente na memória de trabalho e na velocidade de processamento. 

O Índice de Memória Operacional é composto por dois subtestes: Dígitos e 

Sequência de Números e Letras. O subteste Dígitos divide-se em duas partes: ordem 

direta e ordem inversa. Na ordem direta a criança deve repetir números que são lidos em 

voz alta pela aplicadora, na mesma ordem. Já na ordem inversa ela deverá repetir os 

números de trás para frente, na ordem decrescente. O teste avalia memória auditiva de 

curto prazo, sequenciamento, atenção e concentração. Para cada tentativa deve-se 

atribuir um ponto para a resposta correta e zero para resposta incorreta ou omitida. O 

escore do item é a soma dos escores obtidos nas duas tentativas que o compõem (são 

duas tentativas com dois dígitos, outras duas com três dígitos, e assim sucessivamente). 

O total de pontos brutos é a soma das duas partes do subteste, ou seja, ordem direta e 
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ordem inversa, e a pontuação máxima é de 32 pontos brutos, 16 em cada parte (RUEDA 

et al., 2013). 

Já no subteste Sequência de Números e Letras a aplicadora lê em voz alta uma 

série de números e letras e a criança deve repeti-los, colocando os números em ordem 

crescente e as letras em ordem alfabética. Avalia sequenciamento, agilidade mental, 

atenção, memória auditiva de curto prazo e velocidade de processamento. Assim como 

no subteste Dígitos, em cada tentativa deve-se atribuir um ponto se a resposta for 

correta, ou seja, se o examinando repetir todos os números e letras na sequência correta 

e zero ponto se a resposta for incorreta. O escore máximo é de 30 pontos brutos (Rueda 

et al. 2013). 

Após a aplicação dos substestes os pontos brutos devem ser convertidos em 

pontos ponderados por meio do Anexo A do manual do teste. As pontuações 

ponderadas devem ser baseadas na idade da criança em anos e meses. Para a obtenção 

do Índice de Memória Operacional, é realizada a soma dos pontos ponderados nos dois 

subtestes (Dígitos e Sequência de Números e Letras), que posteriormente é 

transformada em ponto composto (RUEDA et al. 2013). Os pontos compostos são 

classificados numa escala de Extremamente Baixo a Muito Superior, assim como 

descrito no Quadro 2.  

Teste de Desempenho Escolar (TDE) 

O TDE (STEIN, 1994) é um instrumento psicométrico capaz de avaliar, de 

forma objetiva, o desempenho para leitura, escrita e aritmética em crianças a partir do 2º 

ano (antiga 1ª série). Fornece informações acerca do reconhecimento de palavras 

isoladas do contexto, escrita do próprio nome e de palavras contextualizadas 

apresentadas sob a forma de ditado e solução oral de problemas e cálculos de operações 

matemáticas por escrito. Cada um dos substestes apresenta uma escala de itens em 

ordem crescente de dificuldade, que são aplicados independente do ano escolar que a 

criança esteja cursando, devendo ser interrompidos quando os itens forem impossíveis 

de serem resolvidos pela criança (STEIN, 1994). O desempenho pode ser comparado 

pela idade cronológica ou pelo ano escolar. O escore bruto máximo no subteste de 

escrita é de 35 pontos (a escrita do próprio nome e 34 palavras), no de leitura são 70 

pontos, que correspondem à leitura correta das 70 palavras e na aritmética a pontuação 
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máxima é 38 (3 na parte oral e 35 contas montadas). O escore bruto total (EBT) máximo 

do teste é 143 pontos. 

Este instrumento fez parte do protocolo desta pesquisa a fim de investigar a 

presença de prejuízos nas habilidades acadêmicas, que, segundo Carreiro et al. (2014), 

podem ser confundidos com TDAH. As tabelas utilizadas para classificação dos escores 

brutos foram as classificadas de acordo com o ano escolar. 

Teste de atenção por cancelamento (TAC) 

O Teste de atenção por cancelamento é composto por três matrizes impressas 

com tipos de estímulos diferentes, sendo que as duas primeiras avaliam atenção seletiva 

em diferentes graus de dificuldade (capacidade da criança de atentar a um estímulo 

determinado dentre outros estímulos diferentes) e a terceira avalia atenção alternada, ou 

seja, a capacidade de mudar o foco da atenção (MONTIEL; SEABRA, 2012a). 

O instrumento correlaciona-se com outros testes de atenção e funções executivas 

e também com indicadores de desatenção e hiperatividade (GODOY, 2012). Há 

normatização da pontuação no TAC para a faixa etária entre cinco e 14 anos e também 

jovens adultos. O Quadro 3 apresenta os valores estabelecidos para classificação da 

pontuação. 

 

Quadro 3. Classificação da pontuação-padrão no Teste de Atenção por Cancelamento – 

TAC. 

Pontuação Padrão Classificação 

<70 Muito baixa 

Entre 70 e 84 Baixa 

Entre 85 e 114 Média 

Entre 115 e 129 Alta 

>130 Muito alta 

Fonte: Dias et al. (2012). 

 

A primeira parte do teste consiste em assinalar os estímulos iguais ao estímulo-

alvo determinado anteriormente, indicado na parte superior da folha, durante o período 

de um minuto. O fundo é branco e os estímulos impressos em tinta preta. Há seis tipos 
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diferentes de estímulos: círculo, quadrado, triângulo, cruz, estrela e traço, distribuídos 

em 18 linhas compostas por 20 figuras cada. Na segunda parte do instrumento o grau de 

dificuldade é maior. Apesar de a configuração ser a mesma (18 linhas compostas por 20 

figuras), na segunda parte o estímulo-alvo é composto por duas figuras. O tempo de 

execução é o mesmo, um minuto. Na última parte do TAC também é utilizada uma 

prova de cancelamento de figuras com uma matriz impressa, porém o estímulo-alvo 

muda a cada linha. O número de vezes que o estímulo-alvo aparece se alterna, 

aparecendo entre duas e seis vezes ao longo das linhas. O tempo máximo para a 

execução desta tarefa, assim como das anteriores, é de um minuto (PEREIRA et al., 

2012). Em cada parte do teste são computados três escores diferentes, que se referem ao 

número total de acertos (estímulos-alvo cancelados adequadamente), ao número de 

erros (estímulos cancelados incorretamente) e ao número de ausências, ou seja, os 

estímulos alvo que não foram cancelados (GODOY, 2012).  

Teste de Trilhas 

Há diversas versões do teste de trilhas, porém a utilizada nesta pesquisa foi a 

versão validada por Montiel e Seabra (2012b), que avalia habilidades de percepção, 

atenção e rastreio visual, além de velocidade de processamento e atenção sustentada e 

alternada. A primeira parte do teste consiste na apresentação de letras de A até M e 

números de 1 a 12 aleatoriamente colocados em uma página para que a criança faça a 

ligação com a ordem alfabética e numérica. Na segunda parte (B) aparecem letras e 

números e a tarefa se baseia na ligação dos itens alternando as sequências alfabética e 

numérica (A-1-B-2-C-3) durante 60 segundos. Quanto aos escores, podem ser 

computados três tipos. O primeiro deles, utilizado neste estudo, corresponde à 

sequência, ou seja, o número de itens ligados corretamente em uma sequência 

ininterrupta. Em ambas as partes a máxima pontuação (escore bruto) é de 24 pontos 

(DIAS; TORTELLA, 2012). Essa pontuação bruta é transformada em pontuação-padrão 

de acordo com a idade da criança.  Os pontos são classificados numa escala de Muito 

baixa a Muito alta, assim como descrito no Quadro 3.  
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Teste dos Cinco Dígitos – FDT 

O objetivo do Teste dos Cinco Dígitos é avaliar o efeito Stroop utilizando 

informações conflitantes sobre números e quantidades. A proposta é medir velocidade 

de processamento, atenção e os subcomponentes flexibilidade cognitiva e controle 

inibitório das FE. É um teste dividido em quatro partes, sendo que a primeira (Leitura) e 

a segunda (Contagem) medem processos simples e automáticos, enquanto a terceira 

(Escolha) requer controle inibitório e a última etapa (Alternância) envolve, além de 

controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, ou seja, processos mais complexos que 

requerem controle mental ativo.  

O instrumento oferece ainda duas pontuações complementares, a da inibição das 

respostas e da flexibilidade mental, que são obtidas por cálculos feitos com as 

pontuações obtidas em três das quatro partes (escolha, alternância e leitura). Para 

inibição é calculada a pontuação da escolha subtraindo a leitura, enquanto para a 

obtenção da flexibilidade calcula-se o tempo na alternância menos a leitura (SEDÓ, 

2007). 

É um instrumento não-verbal de autoria de Sedó (2007) e padronização 

brasileira de Sedó, de Paula e Malloy-Diniz (2015). Foi desenvolvido com a intenção de 

avaliar pacientes com diferentes condições clínicas em qualquer idioma, que se baseia 

em conhecimentos linguísticos mínimos como a leitura de dígitos de 1 a 5, contagem de 

quantidades de 1 a 5. Na fase inicial (leitura) a criança deve reconhecer e nomear um 

dos números, na segunda (contagem) ela deve contar o número de asteriscos existentes 

em cada quadro. Em ambas as partes não são requeridos esforços intencionais por parte 

da criança, que resulta em uma estimativa do funcionamento dos seus processos 

automáticos e sua velocidade de processamento. No entanto, na terceira parte (escolha) 

a criança deve executar ações controladas e conscientes, exigindo mais de um nível 

superior de recursos mentais. Nesta etapa a criança deve inibir a leitura dos números 

apresentados e dizer quantos números existem em cada quadro, por exemplo, se houver 

três números 2 (2-2-2) a criança deve responder “3” e não “2”, como na primeira etapa. 

Na parte final (alternância), a criança deve fazer o mesmo que na parte 3, porém há 

alguns quadros com bordas mais grossas e, quando são apresentados, muda-se a regra. 

Nestes casos a criança deve ler apenas um dos números (como na parte da leitura - 1). 

Essa tarefa reduz a automatização das rotinas atencionais controladas e aumenta a 
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demanda executiva, em especial para o mecanismo de flexibilidade cognitiva 

(CAMPOS et al., 2016). 

Para obtenção das pontuações são contados os erros cometidos e o tempo gasto 

na execução de cada parte em segundos. A conversão das pontuações brutas e da 

quantidade de erros em valores que permitem a comparação do examinando com a 

população da qual ele faz parte é feita através das tabelas normativas existentes no 

manual do teste, que utiliza percentis como medida normativa (SEDÓ; DE PAULA; 

MALLOY-DINIZ, 2015). Neste estudo a obtenção das pontuações foi realizada 

conforme orientação do manual, no entanto, os resultados foram calculados 

considerando média e desvio padrão (DP), a fim de aumentar a precisão. Do resultado 

esperado em segundos foi subtraído o tempo total que a criança levou para realizar a 

tarefa, e então o resultado foi dividido pelo desvio-padrão, chegando a um Z-score que 

foi transformado em percentil de acordo com a tabela do Compêndio de Testes 

Neuropsicológicos (SPREEN; STRAUSS, 2006). 

4.6. Procedimentos para coleta dos dados 
 

Foram seguidos os seguintes passos para a realização do estudo: 

1. Foram enviadas cartas apresentando o projeto para médicos especialistas em 

psiquiatria infantil e neuropediatria atuantes na cidade, a fim de que encaminhassem 

crianças com suspeita de TDAH para participarem da avaliação neuropsicológica 

(Anexo 5). O levantamento dos potenciais médicos colaboradores foi realizado a partir 

de listas de convênios atuantes no município, indicações de outros médicos e pesquisas 

online. No entanto, somente duas crianças foram encaminhadas por estes profissionais, 

sendo uma por um psiquiatra e uma por uma neuropediatra. Então o convite foi 

estendido a duas clínicas multidisciplinares existentes na cidade, além do CAPS infantil. 

Todavia, nenhuma família de criança que faz acompanhamento no CAPS entrou em 

contato, somente das clínicas multidisciplinares e, na maioria dos casos, encaminhadas 

por fonoaudiólogas. 

2. Foi realizado o agendamento do primeiro contato com os responsáveis legais, 

após checagem dos critérios de inclusão/exclusão via e-mail/telefone. Todas as 
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avaliações foram individuais e ocorreram de maneira estruturada, em consultório 

particular. 

3. Os responsáveis participaram de uma entrevista para coleta de dados 

(anamnese inicial) e preenchimento da escala SNAP-IV, assim como realização da 

leitura da carta de informação e assinatura do termo de consentimento. A ficha da 

anamnese foi enviada para casa para que os pais complementassem com dados que não 

foram abordados durante a entrevista. 

4. Através dos pais, foi encaminhada a escala SNAP-IV para preenchimento na 

escola pelo professor. Após responder ao SNAP-IV, os professores encaminharam o 

questionário de volta aos pesquisadores através dos pais, que também entregaram a 

anamnese que foi preenchida por eles em casa. 

5. No primeiro contato com a criança foi aplicada a Escala WASI e os subtestes 

que compõem o Índice de Memória Operacional da WISC-IV.  

6. No segundo contato foram aplicados os instrumentos FDT, TAC, Trilhas e 

TDE. 

7. Os responsáveis e as crianças aceitaram voluntariamente participar de todas as 

etapas da avaliação.  Não houve recusa na realização de nenhum instrumento. 

8. A fase final com os participantes foi uma entrevista devolutiva, na qual foi 

entregue e explicado um relatório, juntamente com a realização dos encaminhamentos 

para atendimentos necessários. As devolutivas foram individuais e realizadas pela 

pesquisadora. 

4.7. Procedimentos para análise dos dados  

Todos os dados obtidos por meio dos instrumentos citados foram analisados de 

modo quantitativo, aplicados e corrigidos de acordo com as instruções que constam nos 

respectivos manuais, tendo sido, posteriormente, comparados com a amostra normativa. 

Somente no Teste dos Cinco Dígitos – FDT o cálculo foi realizado considerando média 

e DP, com o intuito de obter percentis precisos. No entanto, a correção foi realizada de 

acordo com as instruções do manual. 
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Os dados obtidos nos instrumentos neuropsicológicos foram analisados 

utilizando o pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences – SPSS – versão 

21.0. Foram utilizados testes estatísticos descritivos para caracterizar os participantes no 

que se refere a quociente intelectual, memória operacional, atenção seletiva, controle 

inibitório, flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento e desempenho escolar. 

Para verificar a associação entre as variáveis, foi utilizado o teste de correlação 

bivariada de Spearman. Para avaliar a concordância entre as respostas dos informantes 

na escala SNAP-IV foi utilizado o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. Os testes 

de correlação de Spearman e dos postos sinalizados de Wilcoxon foram escolhidos em 

função da não normalidade da distribuição dos dados obtidos na presente amostra. 

Nessas análises, foi adotado o nível de significância p<0,05.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Funcionamento Intelectual 

O teste WASI foi aplicado para avaliação da eficiência intelectual dos 

participantes. Os resultados obtidos para QI total, QI de Execução e QI verbal são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Análise descritiva da pontuação obtida pelos participantes nas escalas do 

WASI. 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

QI verbal 63 138 98,63 13,52 

QI Execução 68 112 89,75 12,81 

QI Total 67 116 93,08 11,52 

 

A média de desempenho em avaliação do funcionamento intelectual total das 

crianças encaminhadas com queixas de desatenção e hiperatividade/impulsividade foi 

normal (93,08), na faixa de inteligência média definida para a amostra brasileira do 

WASI (TRENTINI; YATES; HECK, 2014). O teste dos postos sinalizados de Wilcoxon 

indicou diferença estatisticamente significativa no desempenho verbal e de execução, 

com a média verbal (98,6) superior à de execução (89,7) (p=0,024).  

Diferentemente do que foi encontrado no presente estudo, na pesquisa de Çelik 

et al. (2017), na qual 48 crianças com TDAH foram avaliadas com WISC-R e WISC-

IV, os autores não encontraram diferenças significativas entre desempenho verbal e de 

execução, sendo a média para QIV 106,33 (DP 14.55) e para QIE 105,06 (DP = 13,77) 

no WISC-R. Como no WISC-IV os resultados referem-se a QI total e quatro índices 

(compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de 

processamento), ou seja, não há cálculo de QIV e QIE, os autores utilizaram os 

resultados do índice de compreensão verbal (ICV) para comparação com QI verbal e os 

obtidos no índice de organização perceptual (IOP) para comparação com QI de 

execução. Apesar de o desempenho ter sido inferior no WISC-IV em relação ao 
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encontrado no WISC-R, também não houve diferença significativa entre os dois índices 

(ICV 87,02 e IOP 88,87). 

Muitos estudos descrevem diferenças nos resultados encontrados nos índices 

avaliados pelas escalas Wechsler em pacientes com diagnóstico de TDAH (SMITHA et 

al., 2014; FENOLLAR-CORTÉS et al., 2015; THALER et al., 2015), no entanto, pouco 

ainda se sabe sobre o perfil dessas crianças quando avaliadas com a escala abreviada 

(WASI). De acordo com o manual do WASI, 46 crianças diagnosticadas com TDAH 

usando os critérios do DSM-IV (APA, 1994) e aplicação de escalas (Brown Attention 

Deficit Disorder Scales – BROWN, 1996, ou Conners` Rating Scales – Revised – 

CONNERS, 1997) foram avaliadas com esse instrumento. Concluiu-se, ao comparar o 

grupo clínico com grupo controle, que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os escores médios de QI. Os resultados do grupo clínico ficaram 

levemente mais baixos em comparação ao grupo controle pareado (dois pontos a 

menos), sendo a média do QIV do grupo com TDAH 102,04 e a do QIE 100,61 

(TRENTINI; YATES; HECK, 2014). Ou seja, não foi possível observar diferença 

significativa entre as esferas, diferente dos resultados obtidos neste estudo com crianças 

sob suspeita do transtorno, no qual a diferença encontrada foi mais ampla.  

Os resultados obtidos pelos participantes, em termos de classificações do QIV, 

QIE e QI total, são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Classificações obtidas pelos participantes no WASI. 

 QI verbal  

N (%) 

QI Execução 

N (%) 

QI Total  

N (%) 

Extremamente baixa – Deficitária  1 (4,2%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

Limítrofe  0 (0%) 5 (20,8%) 1 (4,2%) 

Média Inferior 3 (12,5%) 6 (25%) 8 (33,3%) 

Média 18 (75%) 8 (33,3%) 13 (54,2%) 

Média Superior 1 (4,2%) 4 (16,7%) 1 (4,2%) 

Muito Superior 1 (4,2%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Nota-se, em avaliação do QI verbal, que 18 (75%) crianças participantes 

obtiveram desempenho na classificação média. Além disso, 1 (4,2%) obteve 

desempenho médio superior e 1 (4,2%) muito superior. Dessa forma, apenas 4 crianças 

(16,7%) obtiveram classificações abaixo da média para QIV. Já em relação ao QI de 



38 
 

execução, 1 (4,2%) obteve desempenho deficitário, 5 na classificação limítrofe (20,8%) 

e 6 na média inferior (25%), o que implica em 12 crianças (50%) abaixo da média. Esse 

resultado pode sugerir que, quando a criança apresenta dificuldades em tarefas de 

execução, os profissionais da área da saúde levantam a suspeita de um diagnóstico de 

TDAH, o que é coerente, uma vez que os subtestes que avaliam o QI de execução 

geralmente estão relacionados à capacidade de solucionar problemas (LOPES et al., 

2012), habilidade relatada como comprometida em indivíduos com TDAH, quando há 

prejuízo na capacidade de considerar alternativas e avaliar diferentes perspectivas 

(SEABRA; BOSA; DIAS, 2017).  

Para avaliar o desempenho da criança para resolver problemas foi utilizado o 

subteste Cubos. A maioria das crianças obteve resultado abaixo do esperado 18 (75%), 

sendo 12 (50%) na classificação média inferior e 6 (25%) na limítrofe. Apenas 1 (4,2%) 

alcançou desempenho na classificação superior. Os outros 5 (20,8%) ficaram entre as 

faixas média e média superior. O subteste Raciocínio Matricial foi utilizado para avaliar 

habilidade de planejamento e organização perceptual, além de atenção e concentração 

(LOPES et al., 2012), alterações cognitivas comumente relacionadas com TDAH. Nesse 

subteste os participantes se saíram melhor em comparação ao subteste Cubos, porém 11 

(45,8%) apresentaram desempenho entre as classificações deficitária e média inferior 

(4,2% deficitária, 8,4% limítrofe e 33,3% média inferior). Assim como no subteste 

Cubos, apenas 1 (4,2%) obteve resultado na classificação superior. Outros 8 (33,3%) 

alcançaram desempenho na média, enquanto 4 (16,7%) ficaram na média superior.  

Os resultados encontrados na avaliação dos participantes sugerem que ainda há 

dificuldade por parte de alguns profissionais da saúde para discriminar sintomas de 

desatenção e hiperatividade característicos de TDAH de outros transtornos do 

neurodesenvolvimento, como o transtorno do desenvolvimento intelectual. Da amostra 

estudada, 2 crianças (8,4%) apresentaram prejuízo no funcionamento intelectual 

característicos de outro transtorno do neurodesenvolvimento, o que evidencia a 

importância da realização da avaliação com instrumentos neuropsicológicos para 

consolidação do diagnóstico diferencial (MESQUITA; COUTINHO; MATTOS, 2010), 

extremamente relevante para que estratégias adequadas sejam utilizadas nos programas 

de intervenção. As escalas Wechsler, apesar de não serem suficientes para obtenção de 

um perfil cognitivo específico para TDAH (ÇELIK et al., 2017), são capazes de auxiliar 

nessa investigação, reduzindo a possibilidade de erros no processo diagnóstico. 
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5.2. Memória Operacional 

Os subtestes Dígitos e Sequência de Números e Letras da escala WISC-IV foram 

usados para averiguar o Índice de Memória Operacional (IMO). A média do 

desempenho foi 90,5 (DP 10,2), tendo variado entre 74 e 112. Na Tabela 4 é 

apresentada a classificação dos participantes na análise do IMO – WISC-IV.  

 

Tabela 4. Classificação obtida pelos participantes no IMO – WISC-IV. 

Classificação IMO N(%) 

Limítrofe  3 (12,5%) 

Média Inferior  8 (33,3%) 

Média  12 (50%) 

Média Superior  1 (4,2%) 

Legenda: IMO = Índice de Memória Operacional. 

 

Dos 24 participantes, 8 (33,3%) obtiveram resultado na classificação média 

inferior, 3 (12,5%) na classificação limítrofe e os outros 13 (54,2%) entre as 

classificações média e média superior. Ou seja, quase metade das crianças 

encaminhadas para avaliação apresentaram dificuldades no que se refere à memória 

operacional. 

De acordo com os achados de Mayes e Calhoun (2006), os escores do IMO, 

assim como do Índice de Velocidade de Processamento (IVP), foram mais baixos do 

que os escores dos outros dois índices avaliados pela WISC-IV em crianças com 

TDAH, sendo que 88% das crianças diagnosticadas que foram avaliadas pelos autores 

tiveram melhores resultados nos índices de compreensão verbal e de organização 

percentual em comparação aos índices de velocidade de processamento e de memória 

operacional. Esses resultados, segundo os autores, estão mais associados à escala de 

desatenção, sendo sugestivo da apresentação predominantemente desatenta (MAYES; 

CALHOUN, 2006).  

Em seu estudo sobre a análise de perfil neuropsicológico e relação com 

desempenho funcional de crianças e adolescentes, Trevisan (2014) verificou que as 
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crianças avaliadas com e sem TDAH não apresentaram diferenças significativas quanto 

à memória de trabalho, o que, segundo a autora, diverge de diversos estudos que 

demonstram que a memória operacional é uma habilidade comprometida em crianças 

com o transtorno. No entanto, no mesmo estudo, apesar do desempenho nos testes não 

indicarem diferenças entre os grupos, os relatos dos pais e professores sugeriram haver 

prejuízos na memória de trabalho das crianças com TDAH, evidenciando a presença de 

problemas no desempenho funcional (TREVISAN, 2014). 

Em estudo com grupo diagnosticado com TDAH, Messina e Tiedemann (2009) 

encontraram menor capacidade no desempenho de tarefas de memória de trabalho, 

reforçando a hipótese de que esta habilidade apresenta-se prejudicada em crianças com 

esse diagnóstico. Na mesma linha, Guardiano et al. (2017) observaram que as crianças 

com TDAH apresentaram dificuldades significativamente superiores em comparação ao 

grupo controle na memória de trabalho, que pode refletir na aprendizagem 

(GUARDIANO et al., 2017; ZANELLA; VALENTINI, 2016). Thaler, Bello e Etcoff 

(2012), em seu estudo sobre as diferenças na sintomatologia em crianças com TDAH, 

também observaram diferenças no desempenho obtido no Índice de Memória 

Operacional do WISC-IV de crianças com TDAH, sendo que crianças com TDAH de 

apresentação predominantemente desatenta obtiveram piores escores. 

Desta forma, apesar de não serem suficientes para diagnosticar TDAH, os 

resultados abaixo da média no IMO são sugestivos do transtorno, uma vez que essa 

habilidade é particularmente afetada no TDAH (FENOLLAR-CORTÉS et al. 2015), 

sendo o uso de subtestes da escala WISC-IV útil para identificar esta disfunção 

relacionada às FE. Considerando a influência da memória de trabalho na compreensão 

da leitura e na aprendizagem, também descrita na literatura (SEIGNEURIC et al., 2000), 

estudar a memória operacional é imperativo na avaliação neuropsicológica de crianças 

que são encaminhadas para avaliação com suspeita de TDAH e dificuldades de 

aprendizagem. 

No que se refere às crianças avaliadas neste estudo, apesar da média dos 

resultados ter ficado na classificação média (90,5), ou seja, dentro do esperado em 

comparação à população geral, foi possível observar que quase metade das crianças 

(45,8%) obteve desempenho abaixo da média, o que evidencia alteração na memória de 

trabalho de uma parte significativa das crianças encaminhadas em função de queixas de 

desatenção e hiperatividade. 
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5.3. Controle Inibitório 

A terceira parte do Teste dos Cinco Dígitos foi utilizada para avaliar o controle 

inibitório dos participantes. Os resultados, no que se refere ao tempo e erros cometidos, 

são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Análise da quantidade de erros cometidos e tempo gasto na parte 3 do FDT. 

Classificação Tempo 

N(%) 

Erros 

N (%) 

Extremamente baixo  3 (12,5%) 4 (16,7%) 

Limítrofe  0 (0,0%) 2 (8,4%) 

Média Inferior 3 (12,5%) 1 (4,1%) 

Média 15 (62,5%) 14 (58,3%) 

Média Superior  3 (12,5%) 3 (12,5%) 

 

Conforme análise do tempo utilizado para execução da terceira parte do Teste 

dos Cinco Dígitos (FDT), observou-se que 15 (62,5%) crianças a realizaram dentro do 

tempo esperado e outras 3 (12,5%) em menos tempo do que o esperado. Outras 6 (25%) 

crianças apresentaram velocidade abaixo da esperada quando comparadas às outras com 

a mesma faixa etária.  

No entanto, é importante considerar que, apesar da maioria das crianças 

avaliadas terem realizado o teste dentro do tempo esperado, estes dados não são 

suficientes para sugerir bom desempenho, uma vez que nem sempre a velocidade esteve 

associada à precisão. Observou-se que das 18 (75%) crianças que apresentaram boa 

velocidade, 6 (25%) apresentaram presença excessiva de erros, indicando falha no 

controle de impulsos. Outras 4 (16,7%) apresentaram baixa velocidade, apesar da boa 

precisão, o que também indica alteração no que se refere à capacidade de inibir 

respostas ou reações a estímulos distratores. Desta forma, constatou-se que parte 

significativa da amostra (41,7%) obteve desempenho insatisfatório na avaliação do 

controle inibitório, definido como a habilidade que permite que uma pessoa iniba 

qualquer elemento que seja irrelevante para a execução da tarefa, a fim de alcançar as 

prioridades que foram estabelecidas, organizar-se e colocar em prática uma estratégia 
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(TREVISAN, 2010). Segundo Malloy-Diniz et al. (2014), dificuldades relacionadas ao 

controle inibitório geralmente são associadas à impulsividade. Barkley (1997) ressalta a 

relação dessas dificuldades com a baixa tolerância à espera e prejuízos nas habilidades 

de planejamento. De acordo com o autor, a falha no controle inibitório é o prejuízo mais 

evidenciado no TDAH, com presença de respostas rápidas, porém imprecisas, como 

observado em 6 (25%) crianças avaliadas neste estudo.  

Considerando os resultados encontrados e a revisão da literatura, é possível 

afirmar que desempenho de 58,3% da amostra dentro da média no instrumento utilizado 

(FDT - parte 3) não representa que a suspeita de TDAH esteja descartada nessas 

crianças. Segundo Houghton et al. (1999), as falhas no controle inibitório estão mais 

relacionadas à apresentação hiperativa-impulsiva do TDAH, não as outras duas 

apresentações. Ahmadi et al. (2014) também não relacionou os déficits no controle 

inibitório à apresentação desatenta do TDAH. Desta forma, não se pode ignorar que o 

TDAH é uma condição heterogênea, inclusive no que diz respeito ao funcionamento 

neuropsicológico, e que avaliar apenas uma das habilidades relacionadas às FE não é 

suficiente para esclarecimento do quadro.  

5.4. Flexibilidade Cognitiva 
 

De acordo com a análise do tempo utilizado para execução da parte 4 do Teste 

dos Cinco Dígitos (FDT), observou-se que 15 crianças (62,5%) obtiveram desempenho 

entre as classificações média e média superior e 9 (37,5%) entre as classificações média 

inferior e deficitária. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Análise da classificação do tempo de execução e dos erros na parte 4 do 

FDT. 

Classificação Tempo 

N (%) 

Erros 

N (%) 

Extremamente baixo  3 (12,5%) 2 (8,3%) 

Limítrofe  2 (8,3%) 0 (0,0%) 

Média Inferior 4 (16,7%) 1 (4,1%) 

Média 12 (50,0%) 12 (50,0%) 

Média Superior  3 (12,5%) 9 (37,6%) 
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Nota-se que, uma vez que essa é uma tarefa que requer controle mental ativo, 

além de controle inibitório e flexibilidade cognitiva, que a velocidade diminuiu em 

comparação a parte 3 do mesmo instrumento, na qual 18 das crianças avaliadas (75,0%) 

haviam obtido melhor desempenho quanto à velocidade (ver Tabela 5). No entanto, 

assim como na avaliação da parte 3 do FDT, também é importante considerar que os 

dados referentes à velocidade com que as crianças participantes executaram a tarefa não 

são suficientes para sugerir bom desempenho, uma vez que nem sempre a velocidade 

esteve associada à precisão. Ao se considerar a quantidade de erros foi possível observar 

que 1 dessas crianças (4,2%) cometeu muitos erros, indicando alteração na habilidade, 

apesar da boa velocidade. Outras 5 (20,8%) apresentaram baixa velocidade, porém com 

precisão, o que também representa um resultado insatisfatório, e 2 (8,2%) apresentaram 

resultados inferiores tanto quanto a velocidade quanto precisão. Desta forma, grande 

parte da amostra (41,7% das crianças avaliadas) apresentou desempenho abaixo do 

esperado no que se refere à capacidade de considerar alternativas, avaliando diferentes 

perspectivas. 

Para Bahçivan Saydam, Ayvasik e Alyanak (2015), indivíduos com TDAH 

apresentam mais erros nas tarefas que avaliam flexibilidade cognitiva, o que está 

relacionado à dificuldade no desenvolvimento de estratégias para solucionar problemas. 

Na amostra avaliada no presente estudo, constatou-se que parte das crianças 

encaminhadas com suspeita de TDAH apresentam alteração nessa habilidade. 

Ainda verificando o número de erros cometidos na parte 4 (Alternância) do 

Teste dos Cinco Dígitos, constatou-se que apesar de terem diminuído o ritmo de 

trabalho em comparação à terceira parte do teste, houve também diminuição no número 

de erros, ou seja, o número de erros cometidos na parte 3 foi superior ao número de 

erros cometidos na parte 4, apesar da complexidade da tarefa ter aumentado. É possível 

supor que, como na parte 4 as crianças devem, na maioria dos quadros, executar a 

mesma atividade que realizaram anteriormente na parte 3, ou seja, inibir a leitura dos 

números apresentados e dizer quantos números havia em cada quadro, elas 

apresentaram melhores resultados por já conhecerem a tarefa. Desta forma, verificou-se 

que 9 (37,5%) das 24 crianças testadas apresentaram diminuição de erros na parte 4 em 

comparação à parte 3 do FDT, com melhora na classificação. 
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A terceira parte do Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) também foi 

utilizada para avaliação da flexibilidade cognitiva, uma vez que avalia a alternância da 

atenção. A média foi de 103,2 pontos padrões (DP 16,7), o que caracteriza um 

desempenho na classificação média. Apenas 2 (8,4%) crianças obtiveram desempenho 

abaixo da média. 

Em outro estudo no qual o TAC foi utilizado, houve diferença no desempenho 

em função da variável tipo de escola. Estudantes de escolas públicas obtiveram 

desempenho inferior quando comparados com os de escolas privadas em todas as partes 

do teste (HAZIN et al., 2012). Segundo os autores, a interferência da variável tipo de 

escola é destacada em diferentes estudos que concluem que o nível socioeconômico e o 

tipo de escola influenciam o desempenho nas tarefas de atenção, o que torna importante 

que os instrumentos utilizados sejam normatizados para a população a qual se pretende 

avaliar. Como os estudos de validação do TAC foram realizados com crianças de 

escolas públicas (MONTIEL; SEABRA, 2012a), a interferência descrita por Hazin et al. 

(2012) pode ter sido observada nessa amostra, na qual a maioria das crianças avaliadas é 

de escolas particulares.  

Outro instrumento utilizado para avaliação da atenção alternada e da 

flexibilidade cognitiva foi o Teste das Trilhas – parte B. A média de desempenho foi de 

102,9 pontos-padrão (DP 23,8), que representa um resultado na classificação média. 

Analisando os resultados individualmente, constatou-se que 5 (20,8%) crianças não 

alcançaram desempenho dentro do esperado, porém outras 3 (12,5%) ficaram acima da 

média, enquanto a maioria, 16 (66,7%) ficou na classificação média. Todavia, assim 

como o TAC, os estudos de validação do Teste das Trilhas foram realizados com 

crianças de escolas públicas (MONTIEL; SEABRA, 2012b), o que pode ter interferido 

nos resultados encontrados. Ou seja, ainda que as crianças avaliadas apresentem 

dificuldades na atenção alternada, estas podem não ter sido detectadas em função de o 

teste utilizado ser normatizado para crianças que estudam em escolas públicas. Assim, 

entende-se que estudos futuros devem analisar os parâmetros psicométricos dos 

instrumentos de avaliação cognitiva em crianças brasileiras que frequentam escolas 

particulares para aumentar a precisão dos resultados. 
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5.5. Velocidade de Processamento 
 

A velocidade de processamento foi investigada através da primeira e da segunda 

parte do teste FDT (Leitura e Contagem). Os resultados, em termos de classificação, 

estão expostos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Classificação da velocidade de processamento a partir da primeira e segunda 

parte do FDT. 

Classificação Parte 1 

N (%) 

Parte 2 

N (%) 

Deficitário 2 (8,3%) 1 (4,2%) 

Limítrofe 1 (4,2%) 4 (16,7%) 

Média Inferior 5 (20,8%) 3 (12,5%) 

Média 11 (45,8%) 14 (58,3%) 

Média Superior  4 (16,7%) 2 (8,3%) 

Superior 1 (4,2%) 0 (0,0%) 

 

Os resultados indicaram que na primeira parte, na qual as crianças precisaram 

apenas reconhecer e nomear números, o desempenho da maioria (n = 16; 66,7%) ficou 

dentro ou acima do esperado quanto à velocidade. Apenas 2 crianças (8,4%) obtiveram 

resultados na classificação deficitária e 1 (4,2%) na classificação limítrofe, indicando 

baixa velocidade de processamento, mesmo em tarefa que não requer esforços 

intencionais. Outras 5 crianças (20,8%) alcançaram resultados na classificação média 

inferior.  

Todavia, das 8 (33,3%) crianças que apresentaram velocidade abaixo da média, 7 

(29,2%) apresentaram precisão, o que pode sugerir que diminuíram o ritmo de trabalho 

a fim de evitar cometer erros. Daquelas 16 (66,7%) que obtiveram bons resultados na 

avaliação da velocidade, apenas 1 (4,2%) não foi associada à precisão, ou seja, apesar 

da boa velocidade, a criança cometeu muitos erros. Sendo assim, considerando 

velocidade e a precisão, é possível afirmar que 15 (62,5%) crianças alcançaram bons 

resultados, tendo as outras 9 (37,5%) obtido desempenho insatisfatório. Diante do 

exposto, fica clara a importância de uma avaliação qualitativa detalhada, além da 

consideração dos resultados quantitativos obtidos através de cada instrumento utilizado 

na avaliação neuropsicológica (COSTA et al., 2004). 
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Na segunda parte do teste (contagem), na qual as crianças participantes foram 

solicitadas a contar o número de asteriscos existentes em cada quadro, os resultados 

encontrados para velocidade foram semelhantes aos relatados anteriormente (na 

primeira parte do instrumento). A maioria das crianças avaliadas (66,7%) obteve 

resultados entre as classificações média e média superior. Assim como na primeira parte 

do teste, nesta não foram requeridos esforços intencionais por parte da criança. Desta 

forma, 8 (33,3%) participantes não alcançaram bons resultados em uma estimativa do 

funcionamento dos seus processos automáticos e sua velocidade de processamento. No 

entanto, ao realizar uma análise individual dos participantes, constatou-se que 4 (16,7%) 

daqueles que apresentaram boa velocidade não alcançaram desempenho dentro do 

esperado para precisão, ou seja, cometeram muitos erros, o que sugere que 50% da 

amostra obteve desempenho abaixo do esperado nesta tarefa, ou por diminuição na 

velocidade, ou pelo cometimento de erros excessivos. Esses resultados são compatíveis 

com o esperado dentre crianças com queixa de TDAH. 

Outro instrumento utilizado neste estudo para avaliar a velocidade de 

processamento foi o Teste das Trilhas, que avalia ainda outras habilidades cognitivas. 

Foi utilizada a parte A, tanto para sequência de números quanto de letras. A média da 

amostra foi de 95,6 pontos-padrão (DP = 24,8), ou seja, desempenho dentro da 

classificação média. Das crianças avaliadas, 5 (20,8%) apresentaram resultados abaixo 

da média. As classificações dos resultados dos participantes nesse teste estão descritas 

na tabela 8, a seguir. 

 

Tabela 8. Classificação da velocidade de processamento a partir da parte A do Teste de 

Trilhas. 

Classificação N(%) 

Muito baixa 3 (12,5%) 

Baixa 2 (8,3%) 

Média 19 (79,2%) 

 

Ao realizar uma comparação entre os resultados da primeira e segunda parte do 

FDT com os resultados da parte A do Teste das Trilhas, observou-se que das 5 (20,8%) 

crianças que apresentaram resultados abaixo da média no Teste das Trilhas – parte A, 

somente 2 (8,4%) também apresentaram resultados insatisfatórios no FDT. É possível 
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que, apesar de ambas as tarefa avaliaram velocidade de processamento, ou seja, uma 

função subjacente comum, essa diferença se dê porque cada uma avalia ainda outros 

processos cognitivos que requerem habilidades específicas. Por exemplo, no FDT são 

apresentados somente números, enquanto no Teste das Trilhas há uma parte na qual são 

apresentadas letras. Além disso, no Teste das Trilhas utilizam-se habilidades grafo-

motoras, enquanto no FDT não. 

Outra hipótese que pode ser elaborada para explicar o fato de que o desempenho 

de apenas 5 (20,8%) crianças ficou abaixo da média no Teste das Trilhas, enquanto o de 

14 (58,3%) ficou comprometido considerando as partes 1 e 2 no FDT, pode estar 

relacionado ao fato de que a validação do instrumento foi realizada em escolas públicas 

(MONTIEL; SEABRA, 2012b), enquanto a maior parte da amostra avaliada neste 

estudo é de escolas privadas (75%). Quanto ao FDT, não há informação a respeito do 

tipo de escola das crianças que participaram da normatização (CAMPOS et al., 2016). 

Desta forma, é conveniente ressaltar a importância de que estudos de normatização de 

instrumentos sejam realizados considerando o tipo de escola, ou seja, adaptando-os a 

realidade do indivíduo que está sendo avaliado. Sabe-se que cada grupo possui 

particularidades referentes ao seu contexto social, cultural e linguístico que podem 

influenciar significativamente o resultado obtido em testes cognitivos (ANASTASI, 

1977), tornando importante o estabelecimento de parâmetros para melhor conhecimento 

do das funções cognitivas.  

Quanto à velocidade, muitas pesquisas têm mostrado que crianças 

diagnosticadas com TDAH tendem a apresentar piores escores em tarefas de velocidade 

de processamento (IGNACIO et al., 2008; JACOBSON; WILLIFORD; PIANTA, 2011; 

THALER; BELLO; ETCOFF, 2012). Analisando a amostra avaliada, composta com 

crianças sob suspeita de TDAH, 12 (50%) crianças apresentaram resultado abaixo do 

esperado em uma das tarefas (FDT parte 2), enquanto 9 (37,5%) obtiveram desempenho 

insatisfatório em outra (FDT parte 1), totalizando 14 (58,3%) resultados insatisfatórios 

em ambas as partes do FDT. Em contrapartida, apenas 5 (20,8%) crianças não 

conseguiram bons resultados no Teste das Trilhas – parte A.  É importante ressaltar que, 

conforme já foi descrito anteriormente, não foram as mesmas crianças que apresentaram 

dificuldade nas três tarefas. Além da importância de um olhar qualitativo, Costa et al. 

(2004) sugerem que mais de um teste seja utilizado para avaliar cada função, o que 

resulta em maior fidedignidade nos resultados. Conforme observado neste estudo, há 
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crianças que apresentaram resultados preservados ao se considerar um instrumento, mas 

não em outro. Avaliando caso a caso quanto ao desempenho nas partes 1 e 2 do FDT e 

também no Teste das Trilhas, constatou-se que 16 (66,7%) crianças tiveram resultados 

abaixo do esperado ao menos em uma delas, o que representa uma parte expressiva da 

amostra.  

Os resultados abaixo do esperado em avaliação da velocidade de processamento 

estão associados a outros transtornos de neurodesenvolvimento, além do TDAH, sendo 

fator de risco também para Transtorno Específico de Aprendizagem (SHANAHAN et 

al., 2006). Ainda ao que se refere à baixa velocidade de processamento, sabe-se que está 

associada a dificuldades sociais como retraimento, baixa iniciativa em situações sociais 

e isolamento (BECKER et al., 2017). Desta forma, a avaliação da velocidade de 

processamento é importante na investigação de transtornos de neurodesenvolvimento, 

como no caso do TDAH, uma vez que há evidências de que prejuízos nesta habilidade 

estejam associados aos casos de apresentação combinada (MAYES et al. 2009). 

 

5.6. Atenção seletiva 

 

Strauss, Sherman e Spreen (2006) ressaltam a relevância da atenção na execução 

de diversas tarefas, desempenhando um papel importante no dia-a-dia de indivíduos 

com alterações neuropsicológicas, uma vez que déficits nessa habilidade impactam 

outros aspectos da cognição, como aprendizagem e memória. A atenção seletiva é uma 

das habilidades envolvidas nas FE, desta forma, relaciona-se também ao funcionamento 

adaptativo, já que é um mecanismo que permite ao indivíduo ignorar estímulos 

irrelevantes/distratores enquanto realiza uma tarefa (GODOY, 2012). Falhas nessa 

habilidade estão bastante associadas com o TDAH (PIEVSKY; MCGRATH, 2018; 

LEZAK et al., 2004).  

O Teste de atenção por cancelamento (TAC), composto por três matrizes 

impressas com tipos de estímulos diferentes, foi utilizado para avaliar a seletividade da 

atenção, uma vez que as duas primeiras avaliam atenção seletiva em diferentes graus de 

dificuldade (capacidade da criança de atentar a um estímulo determinado dentre outros 

estímulos diferentes). Para a primeira parte a média foi 91,1 (DP = 13,7) e para a 

segunda foi de 101,7 (DP = 12,3), ou seja, dentro da classificação média de acordo com 
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as normas do instrumento (DIAS et al., 2012). Na Tabela 9 é apresentada a distribuição 

da classificação da amostra nas duas partes do TAC. 

 

Tabela 9. Classificação da atenção seletiva a partir da primeira e segunda parte do Teste 

de Atenção por Cancelamento (TAC). 

Classificação TAC – AC 

N (%) 

TAC – AD 

N (%) 

Muito baixa 2 (8,4%) 0 (0,0%) 

Baixa 5 (20,8%) 1 (4,2%) 

Média  17 (70,8%) 20 (83,3%) 

Alta 0 (0,0%) 3 (12,5%) 

Diversos estudos foram realizados utilizando o TAC para avaliação da atenção 

(e.g. HAZIN et al., 2012; PEREIRA et al., 2012; BRITO; SEABRA; MACEDO, 2018). 

Um deles, com estudantes do ensino fundamental, objetivou analisar as diferenças de 

desempenho dos estudantes em função do tipo de escola, sexo e faixa etária. Neste 

estudo, com 524 participantes, as variáveis nível de escolaridade e tipo de escola 

mostraram-se estatisticamente significativas, sendo que os alunos de escolas particulares 

obtiveram melhor desempenho (HAZIN et al., 2012). Na amostra avaliada neste estudo, 

composta com predominantemente por estudantes de escolas privadas, o desempenho da 

maioria ficou dentro do esperado tanto para a primeira quanto para segunda parte. Na 

primeira parte (atenção concentrada), 17 (70,8%) crianças alcançaram desempenho na 

classificação média, enquanto na segunda (atenção dividida), 23 (95,8%) alcançaram 

desempenho na média ou acima. No entanto, assim como foi discutido anteriormente 

em relação à terceira parte do instrumento (atenção alternada) e também em relação ao 

Teste das Trilhas (partes A e B), os resultados devem ser considerados com cautela, 

uma vez que os estudos de normatização não representam as crianças que foram 

avaliadas nesta pesquisa. Desta forma, ressalta-se novamente a importância de se 

considerar as diferenças referentes ao contexto social da criança, incluindo o tipo de 

escola, uma vez que tais diferenças podem influenciar no resultado dos testes.  

Além disso, também é importante citar novamente que a avaliação qualitativa 

associada à avaliação quantitativa é importante, uma vez que alguns indivíduos com 

TDAH não apresentam alterações nos testes neuropsicológicos, o que não quer dizer 

que não haja disfunções impactando no seu dia a dia, o que fica evidente nesse estudo, 

uma vez que os resultados do TAC ao que se refere à atenção seletiva revelaram que 
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apenas 7 (29,2%) das crianças apresentaram resultados abaixo do esperado na primeira 

parte e 1 (4,2%) na segunda. No entanto, é importante lembrar que todas foram 

encaminhadas com queixas relacionadas à disfunção na atenção pelos profissionais da 

saúde que os acompanham. Além do mais, a formação de baterias individuais, 

considerando a queixa da família e da escola, é indispensável, assim como a realização 

de tarefas ecológicas, que se caracterizam pela relação entre a forma de avaliar e o 

objeto avaliado, permitindo maior aproximação à realidade da criança, ou seja, uma 

análise do comportamento dentro do seu contexto, com metodologia discreta, realista e 

fidedigna (DAVIDS, 1988), uma vez que é possível que apesar dos bons resultados nos 

testes padronizados, indicando que há boas habilidades, seu uso no ambiente cotidiano 

pode ser disfuncional. 

  

5.7. Desempenho Escolar 

 

Na tabela 10, a seguir, é apresentado o desempenho escolar obtido pelas crianças 

avaliadas no TDE – Teste de Desempenho Escolar. Considerando-se o resultado total, 

das 24 crianças avaliadas, 16 (66,7%) obtiveram resultados abaixo da média, 5 (20,8%) 

na média e 3 (12,5%) acima. Desta forma, constatou-se que o desempenho escolar da 

maioria está abaixo da média no que se refere ao conjunto leitura, escrita e matemática.  

 

Tabela 10 – Classificação no Teste de Desempenho Escolar.  

Classificação       

                                           

Leitura 

N (%) 

Escrita 

N (%) 

Matemática 

N (%) 

Total 

N (%) 

Inferior                18 (75%) 18 (75%) 7 (29,2%) 16 (66,7%) 

Média                  3 (12,5%) 3 (12,5%) 8 (33,3%) 5 (20,8%) 

Superior               3 (12,5%) 3 (12,5%) 9 (37,5%) 3 (12,5%) 

Na parte da leitura, 18 (75%) crianças obtiveram desempenho inferior à média, 3 

(12,5%) alcançaram resultados dentro do esperado e 3 (12,5%) acima, conforme 

demonstrado na Tabela 10. Segundo Capellini et al. (2007), realizar atividades como a 

leitura de palavras isoladas requer diversas habilidades. Os autores relatam que é 

necessário um processamento visual refinado dos sinais gráficos para que ocorra a 

realização da varredura textual para identificação das partes que constituem a palavra e 

que só então há fixação, codificação e posteriormente compreensão. Afirmam ainda que 
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relacionado a este processamento está também o processamento linguístico, que realiza 

a identificação da palavra mediante o processo de decodificação fonológica, e o 

processamento auditivo, que permite converter os sinais gráficos em representações 

fonológicas. Ainda de acordo com Capellini et al. (2007), a interação entre esses 

processamentos exige FE e o comprometimento nas habilidades envolvidas nas FE, que 

é comum em indivíduos com TDAH, resultam em alteração na aquisição de estratégias 

de leitura, resultando em falhas tanto na automatização quanto na decodificação 

fonológica. Desta forma, a análise do desempenho obtido pelas crianças avaliadas neste 

estudo no que se refere à leitura, escrita, matemática e os resultados dos testes que 

avaliaram as FE foi realizada. Os resultados obtidos na comparação dos grupos em 

função das dificuldades escolares apresentadas podem ser observados na Tabela 11. 

Das 18 (75%) crianças avaliadas com desempenho inferior na leitura, 8 (44,4%) 

também apresentaram alteração memória de trabalho (IMO – WISC-IV), déficit 

associado a prejuízos na aprendizagem (GATHERCOLE et al., 2006) e na compreensão 

da leitura (SEIGNEURIC et al, 2000). No entanto, foi possível observar que 3 (27,2%) 

das crianças com alteração na memória de trabalho não tem prejuízo na capacidade de 

leitura, o que mostra que há associação, mas nem sempre há alteração em ambas 

concomitantemente. Desta forma, a maioria das crianças avaliadas que apresentou 

dificuldade na leitura de palavras isoladas (55,6%) não apresentou disfunção da 

memória de trabalho avaliada pelo IMO da escala Wechsler (WISC-IV), apesar de uma 

parte ter apresentado alteração (44,4%). .Esse resultado vai de acordo com o estudo de 

Gonçalves et al. (2017) sobre as FE e as habilidades básicas de leitura, escrita e 

matemática, cujos resultados indicaram que a memória de trabalho é preditora do 

desempenho da leitura e também  do desempenho na escrita e na matemática. 

Para Fragoso et al. (2013), crianças com diagnóstico de TDAH podem 

apresentar dificuldades de leitura tanto como comorbidade quanto de forma secundária 

a seus problemas de atenção e impulsividade. Considerando as crianças sob suspeita de 

TDAH que foram avaliadas neste estudo, das 18 (75%) que apresentaram desempenho 

inferior na leitura, 8 (44,4%) também apresentaram prejuízo no que se refere ao controle 

inibitório, ou seja, uma parte significativa das crianças com dificuldades na leitura de 

palavras isoladas avaliadas neste estudo apresentou disfunção no que se refere à 

capacidade de inibir respostas ou reações a estímulos distratores, de acordo com os 

resultados apresentados na parte 3 do Teste dos Cinco Dígitos (FDT). Segundo Blair e 
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Razza (2007), o controle inibitório pode auxiliar na inibição de respostas prepotentes a 

estímulos distratores enquanto a criança discrimina letras e sons, tendo poder preditivo 

em relação à aprendizagem da leitura em crianças (MCCLELLAND et al., 2007). 

 

Tabela 11. Análise do desempenho dos participantes nos testes de FE em função do 

prejuízo no desempenho escolar apresentado.  

 Prejuízo – 

N (%) 

Normal –  

N (%) 

TDE – Leitura (n = 18 com desempenho inferior à média) 

Atenção Seletiva – TAC: Partes 1 e 2  5 (27,7%) 13 (72,2%) 

Atenção Alternada – TAC: Parte 3 1 (5,6%) 17 (94,4%) 

Controle Inibitório – FDT: Parte 3 8 (44,4%) 10 (55,6%) 

Flexibilidade Cognitiva – FDT: Parte 4 7 (38,9%) 11 (61,1%) 

IMO – WISC-IV 8 (44,4%) 10 (55,6%) 

Velocidade de Processamento – Trilhas: Parte A 3 (16,6%) 15 (83,4%) 

Velocidade de Processamento – FDT: Partes 1 e 2 11 (61,1%) 7 (38,9%) 

TDE – Escrita (n = 18 com desempenho inferior à média) 

Atenção Seletiva – TAC: Partes 1 e 2 7 (38,9%) 11 (61,1%) 

Atenção Alternada – TAC: Parte 3 1 (5,6%) 17 (94,4%) 

Controle Inibitório – FDT: Parte 3 8 (44,4%) 10 (55,6%) 

Flexibilidade Cognitiva – FDT: Parte 4 7 (38,9%) 11(61,1%) 

IMO – WISC-IV 9 (50,0%) 9 (50,0%) 

Velocidade de Processamento – Trilhas: Parte A 3 (16,6%) 15 (83,4%) 

Velocidade de Processamento – FDT: Partes 1 e 2 11 (61,1%) 7 (38,9%) 

TDE – Matemática (n = 7 com desempenho inferior à média) 

Atenção Seletiva – TAC: Partes 1 e 2 3 (42,8%) 4 (57,2%) 

Atenção Alternada – TAC: Parte 3 0 (0,0%) 7 (100%) 

Controle Inibitório – FDT: Parte 3 3 (42,8%) 4 (57,2%) 

Flexibilidade Cognitiva – FDT: Parte 4 3 (42,8%) 4 (57,2%) 

IMO – WISC-IV 5 (71,4%) 2 (28,6%) 

Velocidade de Processamento – Trilhas: Parte A 1 (14,3%) 6 (85,7%) 

Velocidade de Processamento – FDT Partes: 1 e 2 6 (85,7%) 1 (14,3%) 

TDE – Total (n = 16 com desempenho inferior à média) 

Atenção Seletiva – TAC: Partes 1 e 2 5 (31,25%) 11 (68,75%) 

Atenção Alternada – TAC: Parte 3 0 (0,0%) 16 (100%) 

Controle Inibitório – FDT: Parte 3 6 (37,5%) 10 (62,5%) 

Flexibilidade Cognitiva – FDT: Parte 4 6 (37,5%) 10 (62,5%) 

IMO – WISC-IV 8 (50,0%) 8 (50,0%) 

Velocidade de Processamento – Trilhas: Parte A 2 (12,5%) 14 (87,5%) 

Velocidade de Processamento – FDT Partes: 1 e 2 11 (68,75%) 5 (31,25%) 
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No que diz respeito à atenção seletiva, das 18 crianças com desempenho inferior 

à leitura, apenas 5 (27,7%) também apresentaram resultados abaixo do esperado na 

atenção seletiva avaliada pelas partes 1 e 2 do Teste de Atenção por Cancelamento 

(TAC). No entanto, conforme já foi discutido exaustivamente neste estudo, não é 

possível afirmar que, de fato, apenas 5 (27,7%) crianças que foram encaminhadas para 

avaliação neuropsicológica sob suspeita de TDAH apresentem déficit na leitura 

associado à déficit na atenção seletiva, pois há dúvidas quanto a sensibilidade do 

instrumento utilizado na avaliação da seletividade da atenção. Para Strauss, Sherman e 

Spreen (2006), a atenção desempenha um papel importante na aprendizagem, ou seja, é 

possível que mais crianças que obtiveram resultados insatisfatórios na avaliação da 

leitura apresentem falhas atencionais, que precisariam ser investigadas com utilização 

de mais instrumentos, além da avaliação qualitativa. 

Quanto à flexibilidade cognitiva, das 18 (75%) crianças com prejuízo na 

habilidade de leitura de palavras isoladas, 7 (38,8%) também apresentaram alteração na 

capacidade de considerar alternativas, avaliando diferentes perspectivas, a partir dos 

resultados da quarta parte do Teste dos cinco Dígitos – FDT. Ao se considerar o 

resultado encontrado na terceira parte do Teste de Atenção por Cancelamento (TAC - 

AA), apenas 1 (5,5%) criança que apresentou dificuldade na leitura também apresentou 

dificuldade na alternância da atenção avaliada pelo TAC, ou seja, assim como nas FE 

referidas acima, a maioria das crianças com desempenho insatisfatório para leitura não 

apresentou alteração quanto à flexibilidade.  

No que se refere à velocidade de processamento avaliada pela parte A do Teste 

das Trilhas, das 18 (75%) crianças com déficit na leitura, apenas 3 (16,6%) 

apresentaram desempenho abaixo da média na primeira parte do Teste das Trilhas. No 

entanto, 11 (61,1%) apresentaram dificuldade na leitura e também na velocidade 

avaliada pelas partes 1 e 2 do Teste dos cinco Dígitos (FDT), que parece mais sensível 

às dificuldades relacionadas à velocidade nessa amostra, possivelmente por estarem 

associadas à habilidades referidas como preditoras de linguagem, como nomeação 

rápida (VARIZO; CORREA; MOUSINHO, 2017). É importante relembrar aqui que, na 

primeira parte do teste, a criança foi requerida a dizer os números que estavam dentro 

dos quadros o mais rapidamente possível, enquanto na segunda foi solicitado que 

dissesse o número de asteriscos presentes em cada quadro, também o mais rapidamente 

possível. Estudos apontam que as a nomeação automática rápida apresenta potencial na 
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previsão do desenvolvimento da leitura, uma vez que a velocidade em decodificar 

símbolos é importante para obter fluência (ARAÚJO et al., 2015). 

Quanto aos resultados encontrados na avaliação da escrita, 18 (75%) crianças 

obtiveram desempenho inferior à média, 3 (12,5%) na média e outras 3 (12,5%) acima, 

exatamente como na leitura, conforme pode ser observado na Tabela 10. Em seu estudo 

sobre as funções executivas e a aprendizagem, Gonçalves et al. (2017) observaram forte 

envolvimento da inibição com o desenvolvimento da escrita. Nessa amostra, das 18 

(75%) crianças com desempenho inferior à média na escrita de palavras isoladas, 8 

(44,4) também apresentaram alteração quanto ao controle inibitório medido pela parte 3 

do Teste dos cinco Dígitos (FDT). Quanto à memória de trabalho, que também possui 

um papel importante na escrita de palavras isoladas (CAPOVILLA; GUTSCHOW; 

CAPOVILLA, 2004), das 18 (75%) crianças com resultados abaixo do esperado para a 

leitura, 9 (50%) também apresentaram prejuízo na memória de trabalho. É importante 

ressaltar que, conforme já foi descrito, 11 (45,8%) das 24 (100%) crianças avaliadas 

obtiveram desempenho insatisfatório para a memória operacional. Desta forma, 81,8% 

delas apresentou prejuízo concomitante à escrita. Esses resultados estão de acordo com 

outras pesquisas, como a de León et al. (2013), que constatou que a memória de 

trabalho se correlacionou de forma significativa com o desempenho escolar. 

Na matemática, no entanto, 7 (29,2%) crianças avaliadas obtiveram resultados 

inferiores à média, 8 (33,3%) na média e 9 (37,5%) acima, ou seja, as crianças testadas 

obtiveram melhores resultados em avaliação da matemática em comparação à leitura e à 

escrita, o que é interessante, uma vez que o comprometimento das habilidades 

aritméticas é mais associado ao TDAH do que o da leitura e da escrita, já que a 

habilidade de realizar cálculos tem forte influência das dificuldades em FE, como a 

memória de trabalho (TREVISAN, 2014). Das 7 (29,2%) crianças com resultados 

abaixo do esperado na matemática, constatou-se que 5 (71,4%) também apresentaram 

desempenho abaixo do esperado em avaliação da memória de trabalho, o que sugere que 

essas habilidades estão significativamente associadas, conforme descrito na literatura 

(CAPODIECI; MARTINUSSEN, 2017; CORSO; DORNELES, 2014; CORSO; 

DORNELES, 2012). Apenas 2 (28,5%) dos participantes que obtiveram resultados 

insatisfatórios na matemática alcançaram resultados na média no que se refere à 

manipulação e armazenamento de informações, conforme avaliado pelo IMO do WISC-

IV. 
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Todavia, é importante ponderar sobre os resultados encontrados, pois em seu 

estudo sobre o papel da memória operacional na aprendizagem da matemática, Corso e 

Dorneles (2012) afirmaram que os resultados são controversos e inconclusivos e iniciam 

um debate que já vem sendo bastante considerado neste estudo a respeito da 

necessidade de estudos de padronização dos instrumentos em diferentes populações, o 

que dificulta a confiabilidade dos resultados das pesquisas. 

Outra habilidade associada ao bom desempenho na matemática é a velocidade de 

processamento (CORSO; DORNELES, 2014). Em seu estudo sobre a velocidade de 

processamento nas dificuldades aritméticas de crianças, Bull e Johnston (1997) 

concluíram que crianças com dificuldades aritméticas têm problemas especificamente 

na automação de fatos aritméticos básicos que podem derivar de um déficit geral na 

velocidade de processamento. Nos achados desta pesquisa, ao comparar o desempenho 

na parte da matemática do TDE com a velocidade de processamento medida pelo Teste 

das Trilhas, constatou-se que apenas 1 (14,3%) criança com desempenho inferior quanto 

à velocidade saiu-se mal na matemática, ou seja, na presente amostra não encontramos 

associação entre velocidade medida pelo Teste das Trilhas e a habilidade de realização 

de contas montadas avaliada pelo Teste de Desempenho Escolar - TDE. Todavia, 

considerando as partes 1 e 2 do FDT, também utilizadas para avaliar a velocidade e 

eficiência com que tarefas cognitivas são executadas, das 7 (29,2%) crianças com 

desempenho insatisfatório na matemática, 6 (85,7%) também não atingiram bons 

resultados no que se refere à velocidade medida por processos simples e automáticos, o 

que indica associação importante da velocidade com as habilidades aritméticas. 

Todavia, novamente levanta-se a discussão a respeito da validação dos instrumentos e 

ressaltando-se a importância de que estudos para normatização dos instrumentos sejam 

adaptados à realidade do indivíduo que está sendo avaliado.  

Os resultados encontrados ao analisar o desempenho na matemática (TDE) em 

conjunto com a velocidade medida pelas partes 1 e 2 do Teste dos Cinco Dígitos (FDT) 

estão de acordo com o que é descrito na literatura (CORSO; DORNELES, 2014; BULL; 

JOHNSTON, 1997). Ao observar a quantidade expressiva de crianças com baixos 

resultados em avaliação da velocidade de processamento, deve-se considerar que essa 

alteração está associada, além do TDAH de apresentação desatenta (MAYES et al., 

2009; THALER; BELLO; ETCOFF, 2012), a outros transtornos, como o Transtorno 

Específico de Aprendizagem (SHANAHAN et al., 2006).  
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Segundo Bull e Lee (2014), a flexibilidade cognitiva também está relacionada ao 

desempenho na matemática. No entanto, essa associação ocorre com estudantes mais 

velhos, quando há necessidade de realizar cálculos mais complexos, que exigem 

alternância de procedimentos e regras matemáticas e/ou de estratégias de solução dos 

desafios matemáticos. Ao comparar o desempenho na matemática e na parte 4 do Teste 

dos Cinco Dígitos (FDT), constatou-se que das 7 crianças (29,2%) que apresentaram 

resultados abaixo da média na matemática, 3 (42,8%) também apresentaram 

dificuldades no que se refere à flexibilidade. Como a amostra foi composta por crianças 

com idades entre 8 e 11 anos, pode-se supor que a maioria das 11 (45,8%) crianças da 

amostra que apresentaram resultados abaixo do esperado na quarta parte do FDT 

conseguiram alcançar um desempenho satisfatório na avaliação da matemática porque a 

tarefa era de cálculos montados (TDE), sem a necessidade de solução de desafios ou 

cálculos complexos, nem tampouco interpretação de problemas.  

Da amostra avaliada, considerando o desempenho geral (leitura, escrita e 

matemática), 75% (12) dos meninos avaliados e 50% (4) das meninas tiveram 

resultados inferiores ao esperado. Segundo McCall (1994), há preponderância do sexo 

masculino sobre o feminino no que se refere ao número de casos de mau desempenho 

escolar, resultado confirmado no presente estudo, ainda que a amostra, sobretudo de 

meninas, seja pequena para uma análise mais complexa das diferenças por sexo nas 

diferentes habilidades investigadas. 

Quanto às crianças com diagnóstico de TDAH, Faraone et al. (1993) observaram 

em seu estudo que mais de 50% necessitou de aulas particulares, sendo que 30% foi 

incluída em salas especiais ou ficou retida. A maior dificuldade constatada em 

comparação as crianças sem o transtorno foi nos testes de leitura e matemática. Ainda 

quanto as crianças com diagnóstico de TDAH, Barkley et al. (1990) constataram maior 

chance de retenção e suspensão em comparação aos pares sem o transtorno. Dessa 

forma, entende-se que dificuldades escolares eram esperadas em uma amostra 

encaminhadas por profissionais de saúde para avaliação em função de queixas de 

desatenção e hiperatividade. Além disso, pode-se levantar a hipótese de que o 

encaminhamento ocorreu efetivamente em função das dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelas crianças, visto que os profissionais podem apresentar dificuldade em 

discriminar o sintomas de desatenção e hiperatividade de dificuldades relacionadas à 

transtornos de aprendizagem.  
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Conforme exposto, o desempenho escolar como um todo tem sido bastante 

relacionado às FE ao longo da vida acadêmica (JACOBSON; WILLIFORD; PIANTA, 

2011, DIAMOND, 2013). Segundo Blair e Razza (2007), crianças que iniciam a 

escolarização com melhores FE tendem a apresentar mais facilidade para receber 

instruções e menos dificuldades de aprendizagem, demonstrando mais prazer e 

dedicação nas atividades acadêmicas. Em contrapartida, as crianças que apresentam FE 

menos desenvolvidas apresentam mais resistência à escolarização, com tendência a 

desistir das tarefas antes de finalizá-las, o que reforça a importância que de que sejam 

realizadas avaliações o mais precocemente possível a fim de direcionar para as 

intervenções adequadas, visando diminuição nas consequências das disfunções 

executivas, entre elas o mau desempenho escolar. Considerando-se os resultados 

encontrados no presente estudo e o fato de que o diagnóstico de transtornos do 

neurodesenvolvimento é tardio no Brasil e em outros países em desenvolvimento 

(COUTO; DELGADO, 2015), defende-se a importância de políticas públicas de 

detecção precoce das dificuldades para evitar que os problemas acadêmicos associados 

ao TDAH sejam instaurados.  

 

5.8. Avaliação dos sintomas de desatenção e hiperatividade 
 

Em relação à SNAP, considerou-se que 6 respostas “bastante” ou “demais” nos 9 

itens relacionados à desatenção e também nos 9 itens relacionados à 

hiperatividade/impulsividade correspondem a “mais sintomas que o esperado”, 

conforme os critérios diagnósticos do DSM-5 (APA, 2014). Cada resposta “bastante” ou 

“demais” representou 1 ponto. Os resultados médios obtidos nesta escala a partir das 

respostas dos responsáveis e dos professores são apresentados na Tabela 12. 

Quanto aos sintomas de desatenção, a média relatada pela família foi de 3,1 (DP 

2,9), tendo variado de 1 a 9. Já pela escola a média foi de 4,17 (DP 3,02), também com 

variação de 1 a 9. Quanto aos sintomas de hiperatividade/impulsividade, a média 

relatada pela família foi de 4,96 (DP 2,18), tendo variado de 0 a 9, e pela escola de 2,17 

(DP 2,99), com a mesma variação. Apesar de terem sido encaminhadas sob suspeita de 

TDAH, tanto as famílias quanto as escolas relataram menos sintomas de desatenção e de 

hiperatividade/impulsividade do que o que é considerado necessário para diagnóstico. 
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No entanto, ao realizar uma análise individual dos resultados, considerando as escalas 

preenchidas pelos responsáveis, 4 (16,7%) crianças preencheram critérios para 

apresentação combinada, 3 (12,5%) para apresentação desatenta e apenas 1 (4,2%) para 

hiperativa/impulsiva. Desta forma, 8 delas (33,3%) foram caracterizadas com sintomas 

de TDAH pelos responsáveis, cinco meninos e três meninas, sendo dois meninos e duas 

meninas na apresentação combinada, uma menina predominantemente hiperativa e três 

meninos na apresentação predominantemente desatenta. 

 

Tabela 12. Comparação dos resultados obtidos na SNAP a partir da resposta do 

responsável e do professor. 

SNAP 
Família 

M (DP) 

Professor 

M (DP) 

Coeficiente de 

Correlação 

Spearman 

Comparação 

médias – 

valor p 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 
4,96 (2,18) 2,17 (2,99) 0,414* 0,000 

Desatenção 3,13 (2,91) 4,17 (3,02) 0,322 0,165 

Total 9,26 (5,99) 7,39 (6,89) 0,494* 0,073 

* p<0,05 

 

As respostas oferecidas pelas escolas indicaram 2 crianças com apresentação 

combinada (8,4%), 7 (29,1%) com apresentação desatenta e 1 (4,2%) caracterizada com 

apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva. Pela visão da escola, 10 (41,7%) 

crianças apresentam perfil clínico de TDAH, sendo dois meninos com apresentação 

combinada, uma menina com apresentação predominantemente hiperativa e, dentre as 

crianças caracterizadas com predominância para desatenção, foram identificados seis 

meninos e uma menina. Todavia, é importante ressaltar que, apesar do teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon ter indicado que as pontuações médias obtidas pelos 

participantes na SNAP a partir das respostas dos pais e dos professores terem sido 

estatisticamente semelhantes (exceto pela escala de hiperatividade/impulsividade, na 

qual a família indicou mais sintomas), as observações da escola e dos responsáveis não 

são as mesmas, como pode ser observado na Tabela 13. 
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Tabela 13. Casos compatíveis com os critérios A de TDAH identificados a partir das 

respostas dadas à SNAP pelos responsáveis e pela escola. 

 TDAH – 

Desatento 

TDAH – 

Hiperativo / 

Impulsivo 

TDAH – 

Combinado 

Total 

SNAP – Pais 3 (12,5%) 1 (4,2%) 4 (16,7%) 8 (33,3%) 

SNAP - Escola 7 (27,2%) 1 (4,2%) 2 (8,4%)  10 (41,7%) 

 

Apenas 2 (8,4%) crianças foram descritas como tendo características suficientes 

para diagnóstico tanto para a escola quanto para os responsáveis (1 apresentação 

combinada e 1 desatenta). Outras 5 (20,8%) foram relatadas como desatentas pela 

escola, porém os pais não as percebem desta maneira. Em contrapartida, 1 (4,2%) foi 

descrita como desatenta pelo responsável, mas não pela escola, outra (4,2%) como 

desatenta para o responsável, porém com hiperatividade/impulsividade pela escola 

(apresentação combinada). A única criança descrita com apresentação 

hiperativa/impulsiva pela família não é percebida desta maneira pela escola, que não 

observou sintomas suficientes para caracterizá-la como TDAH, porém uma delas (4,2%) 

que foi descrita pelos pais com apresentação combinada é somente observada pela 

escola como hiperativa/impulsiva, sem disfunções atencionais. Outras 2 (8,4%%) 

crianças que foram descritas pela família com sintomas de TDAH apresentação 

combinada foram percebidas pela escola de diferentes formas: uma apenas com 

sintomas de desatenção e a outra sem sintomas característicos do transtorno. 

É provável que as diferenças nas respostas oferecidas por responsáveis e pela 

escola tenham aparecido devido ao fato de que o impacto que as manifestações 

comportamentais das crianças com TDAH têm sobre os ambientes normalmente sejam 

diferentes (RIBEIRO et al., 2017). Desta forma, quando há múltiplos informantes 

descrevendo os comportamentos de crianças com TDAH, é comum que a concordância 

entre eles seja variável (WATABE; OWENS; EVAN; BRANDT, 2014). De qualquer 

forma, foram encontradas correlações positivas moderadas entre as respostas de pais e 

professores, indicado que, quando um dos informantes indicava a presença de mais 

sintomas na SNAP, o outro informante também tendia a indicar que aquela criança 

apresenta mais sintomas. No estudo de Oxley, Philips e Moghraby (2017), os resultados 
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da SNAP-IV também apresentaram correlação moderada entre a avaliação de pais e 

professores. 

No estudo brasileiro de Ribeiro et al. (2017) sobre a contribuição de múltiplos 

informantes nas queixas relacionadas à desatenção e hiperatividade, foi encontrada 

diferença significante para problemas de atenção na avaliação feito pelos responsáveis e 

professores, sendo importante ressaltar que os pais indicaram, em média, mais 

problemas que os professores. No presente estudo, o mesmo resultado foi encontrado no 

que se refere à média de sintomas de hiperatividade e impulsividade, ainda que para as 

escalas desatenção e para o total do instrumento não tenha sido encontrada diferença 

significativa na média de sintomas indicados pelos pais e pela escola.  

Analisando o número de casos identificados a partir da resposta ao instrumento, 

os pais observaram mais crianças com sintomas característicos de 

hiperatividade/impulsividade (20,8%) em comparação à escola (12,5%). Por outro lado, 

os professores identificaram mais casos de desatenção do que os pais (27,2% x 12,5%).  

Esses resultados confirmam os achados de Serra-Pinheiro, Mattos e Regalla (2008) em 

uma pesquisa utilizando uma amostra não clínica. Naquele estudo, foi observado que os 

pais relatam mais sintomas de hiperatividade, enquanto os professores relatam mais 

sintomas de desatenção. Possivelmente essa diferença ocorreu, pois na escola a atenção 

é mais requerida do que em casa, uma vez que é exigido que a criança permaneça em 

tarefas que exigem esforço mental continuado. Desta forma, é possível supor que os 

professores consigam observar mais algumas consequências das disfunções, como a 

perda de objetos necessários para realização das atividades, a dificuldade em seguir as 

instruções até o final e concluir os deveres e o cometimento de erros por descuido, 

critérios que são considerados na escala SNAP-IV como indicativos de desatenção. 

Apesar de não ter havido grande concordância entre responsáveis e a escola, 

Ribeiro et al. (2017) afirmam que a avaliação realizada com múltiplos informantes 

contribui para a compreensão do funcionamento comportamental do indivíduo em 

diferentes ambientes, o que é importante para o planejamento das intervenções.  
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5.9.  Síntese dos Resultados  
 

A maioria das crianças encaminhadas foi do sexo masculino (66,7%) e a média 

da idade foi de 9,1 anos (1,1). 75% delas estudam em colégios particulares. Os 

encaminhamentos foram realizados por médicos, fonoaudiólogas e uma psicóloga, 

sendo que a maioria das crianças foi encaminhada por fonoaudiólogas (75%). 

A média do tempo gestacional das crianças encaminhadas foi de 38 semanas 

(1,5), 45,8% delas possui histórico familiar de abuso de álcool/drogas, e 20,8% histórico 

familiar de problemas de saúde mental. 

Em relação aos sintomas de TDAH presentes na escala SNAP-IV, a família 

observou maiores sinais de hiperatividade/impulsividade (M 4,96, DP 2,18) em 

comparação às professoras (M 2,17, DP 2,99). Essa diferença foi significativa (p<0,05). 

No entanto, no que se refere a queixas de atenção, as professoras indicaram mais 

sintomas que os pais (professoras 4,17 DP 3,02 / pais 3,13 DP 2,91), ainda que essa 

diferença não tenha sido estatisticamente significativa. 

No que se refere à habilidade intelectual, a média do QI foi de 98,62 (13,51), ou 

seja, inteligência dentro da média. As crianças avaliadas com queixas de desatenção e 

hiperatividade apresentaram melhores resultados para QI verbal (98,63 DP 13,52) em 

comparação ao QI de execução (89,75 DP 12,81).  

A média da memória operacional avaliada através dos subtestes dígitos e 

sequência de números e letras (índice de memória operacional) do WISC-IV foi 90,58 

(10,23), ou seja, na classificação média. 

Quanto ao controle inibitório, avaliado por uma análise quantitativa que 

considerou velocidade e a quantidade de erros cometidos na terceira parte do Teste dos 

Cinco Dígitos (FDT), 58,4% das crianças obtiveram desempenho satisfatório tanto para 

velocidade quanto para precisão. 

Em relação à flexibilidade cognitiva, que foi avaliada com a parte 4 do Teste dos 

Cinco Dígitos (FDT), a maioria da amostra (58,3%) apresentou desempenho dentro da 

classificação média para ambos os critérios no que se refere à capacidade de considerar 

alternativas, avaliando diferentes perspectivas. A terceira parte do Teste de Atenção por 

Cancelamento (TAC) também foi utilizada para avaliação da flexibilidade cognitiva, 
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uma vez que avalia a alternância da atenção. A média foi de 103,2 pontos padrões (DP 

16,7), o que caracteriza um desempenho na classificação média. 

No que diz respeito à avaliação da velocidade de processamento, avaliada pelas 

partes 1 e 2 do Teste dos Cinco Dígitos (FDT), constatou-se que o desempenho da 

maioria ficou dentro ou acima do esperado (66,7%). O outro instrumento que foi 

utilizado para avaliar essa habilidade foi o Teste das Trilhas (parte A). A média do 

desempenho foi 95,6 (DP 24,8) (pontuação-padrão), ou seja, resultado dentro da 

classificação média, não indicando alteração na velocidade e eficiência com que tarefas 

cognitivas simples são executadas. 

A atenção seletiva foi avaliada por meio da primeira e segunda parte do Teste de 

Atenção por Cancelamento – TAC. Para a primeira parte a média foi 91,1 (DP 13,7) e 

para a segunda foi de 101,7 (DP 12,3). Ambos os resultados sugerem que, em média, as 

crianças testadas não apresentaram alteração na capacidade de ignorar estímulos 

irrelevantes enquanto realiza uma tarefa. 

No que diz respeito ao desempenho escolar, 66,7% das crianças obtiveram 

resultado total (leitura, escrita e aritmética) abaixo da média. Tanto na leitura quanto na 

escrita, 75% apresentaram resultados insatisfatórios ao serem comparadas a outras 

crianças com o mesmo grau de escolaridade. É possível que esses resultados estejam 

relacionados ao procedimento do estudo, uma vez que a maioria das crianças foi 

encaminhada por fonoaudiólogas e que a suspeita de comorbidade como transtorno 

específico de aprendizagem não foi um critério de exclusão deste estudo. Em relação à 

matemática, 29,2% obtiveram desempenho abaixo do esperado. Desta forma, é possível 

afirmar que os resultados mais expressivos encontrados neste estudo, no que se refere a 

dificuldades apresentadas pelas crianças encaminhadas por queixas de desatenção e 

hiperatividade, estão no desempenho escolar da amostra estudada, uma vez apenas a 

média do desempenho para leitura e escrita ficou inferior ao esperado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo objetivou verificar o perfil cognitivo de crianças 

encaminhadas para avaliação neuropsicológica em função de queixas de desatenção 

e/ou hiperatividade. Os resultados encontrados sugerem que existe dificuldade para 

profissionais da saúde discriminarem sintomas de desatenção e hiperatividade 

característicos de TDAH de outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o 

transtorno do desenvolvimento intelectual. Da amostra estudada, 2 crianças (8,33%) 

apresentaram prejuízo no funcionamento intelectual característicos de deficiência 

intelectual e não de TDAH, que é caracterizado, segundo a APA (2014), por níveis 

prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. No 

entanto, não é incomum que crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento 

apresentem características semelhantes que podem confundir o profissional que não tem 

conhecimento aprofundado sobre o TDAH. Conforme foi exposto ao longo deste 

trabalho, o diagnóstico é um processo complexo e com variáveis que exigem cautela até 

dos profissionais com mais informações a respeito do transtorno. O uso de escalas que 

avaliam a eficiência intelectual é um importante recurso no auxílio do diagnóstico 

diferencial entre estes dois transtornos.  

Outras 18 (75%) crianças avaliadas apresentaram déficit na aprendizagem da 

leitura e da escrita, que podem sugerir transtorno específico de aprendizagem, devendo 

ser investigado. O instrumento utilizado para avaliação das habilidades acadêmicas 

indicou prejuízo em 66,7% da amostra (16 crianças), com piores resultados para leitura 

e escrita em comparação à matemática, apesar das características do TDAH estarem 

associadas à redução no sucesso acadêmico especialmente nesta área (POSTURA; 

MATTOS; ARAÚJO, 2005), o que novamente sugere que as dificuldades podem não 

ser somente relacionadas ao TDAH.  Esses achados tornam importante avaliar a 

possibilidade da presença de outro transtorno, por vezes comórbido. Além disso, eles 

sugerem que há necessidade de uma formação mais ampla para os profissionais da 

saúde no que se refere a transtornos do neurodesenvolvimento, visando facilitar a 

detecção e encaminhamento para serviços de saúde mental. Não se pode ignorar que, 

como muito especificado neste trabalho, o TDAH é um quadro de difícil diagnóstico 

devido às diferenças nas apresentações, altas taxas de comorbidades e a variabilidade de 

desempenho dependendo da tarefa sugerida (SINGH, 2008; SEIDMAN, 2004). Há 
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também a questão da gravidade, que pode variar entre leve, moderada e grave. Desta 

forma, concluído o estudo, algumas reflexões foram feitas acerca do trabalho realizado. 

 O estudo teve algumas limitações, como o tamanho da amostra, que nos obriga 

a uma interpretação cautelosa dos resultados apresentados e torna necessária a 

realização de estudos futuros com amostra ampliada. Outra limitação ao estudo diz 

respeito ao número reduzido de instrumentos validados e normatizados no Brasil para 

avaliação das funções cognitivas, principalmente em população de escola privada, como 

a maioria avaliada neste trabalho (75%). Além disso, este estudo sofreu uma 

transformação, uma vez que inicialmente se propôs a avaliar crianças encaminhadas por 

médicos, porém teve como maioria crianças encaminhadas por fonoaudiólogas, o que 

pode explicar a quantidade de crianças com dificuldades na leitura e escrita. Outra 

questão refere-se ao fato de que alguns indivíduos não apresentam déficits 

neuropsicológicos considerando os instrumentos já estudados (WAGNER; ROHDE; 

TRENTINI, 2016), o que certamente fica mais evidenciado quando se compara uma 

população com alto grau de estimulação, como a avaliada neste estudo, a outra exposta 

a menos estímulos. Desta forma, observou-se que, apesar da queixa de desatenção por 

parte dos profissionais que realizaram os encaminhamentos, nos resultados do 

instrumento utilizado para avaliação da atenção seletiva (TAC) a grande maioria da 

amostra alcançou desempenho dentro da classificação média. Em vista desses achados, 

afirmar que os profissionais não conseguem identificar, de fato, as crianças com 

disfunções atencionais não é possível, nem tampouco é possível sugerir que essas 

crianças não apresentam alterações, uma vez que o desempenho foi considerado dentro 

do esperado em comparação a média da população da mesma faixa etária testada. 

Certamente os prejuízos estão presentes e impactando no dia a dia, especialmente na 

aprendizagem, como ficou evidenciado neste estudo. No entanto, talvez os instrumentos 

utilizados não tenham sido sensíveis a esses prejuízos, apesar da existência deles, que 

estão sendo observados pelos profissionais. Outra questão a ser discutida diz respeito ao 

contexto de avaliação, que não se aproxima à realidade da criança no contexto escolar, 

sendo um ambiente controlado, sem estímulos distratores e com uso constante de 

reforço por parte do avaliador, o que torna difícil concluir qual seria o comportamento e 

desempenho da criança em situações reais, como no dia a dia escolar. Uma observação 

que também é importante se refere ao uso dos critérios do DSM-5 (APA, 2014) para 

realização de diagnóstico de TDAH. Apesar da importância da participação de múltiplos 
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informantes para se estabelecer esse diagnóstico, foi possível observar que em alguns 

casos as respostas dadas por eles ao SNAP-IV, que usa os critérios do DSM-4, não 

foram concordantes, o que também foi descrito em outros estudos (RIBEIRO et al, 

2017; OXLEY; PHILIPS; MOGHRABY, 2017). Além disso, após a finalização da 

avaliação, muitas crianças que não foram consideradas com prejuízos suficientes para o 

diagnóstico no que diz respeito à atenção ou hiperatividade e impulsividade, por meio 

das respostas dos pais e professores na escala SNAP-IV, apresentaram resultados que 

indicam o transtorno por meio da avaliação neuropsicológica e das características 

descritas na anamnese realizada com os responsáveis. Isso provavelmente ocorreu 

porque a escala SNAP-IV é baseada nos critérios diagnósticos do DSM, que apresenta 

uma visão clínica sobre o TDAH por meio da descrição de déficits relacionados à 

desatenção e também hiperatividade e impulsividade. Desta forma, não considera os 

déficits cognitivos e outros déficits comportamentais (BARKLEY, 1997), não sendo 

sensível, possivelmente, a algumas crianças, especialmente aquelas com TDAH leve, 

além de poder caracterizar crianças sem o transtorno, gerando um falso positivo. 

Segundo Rohde et al. (2004), ainda que o DSM defina a necessidade da presença de 6 

ou mais sintomas para realização do diagnóstico, o profissional deve ser flexível em 

alguns casos e considerar a presença de prejuízo funcional na vida da criança, ou seja, 

novamente fica evidenciada a importância de que os diagnósticos não sejam realizados 

considerando somente os resultados encontrados nos testes e escalas.  

Outra observação importante é quanto ao uso dos testes que foram aplicados nas 

crianças neste estudo. Acredita-se que muitas das disfunções executivas possam não ter 

sido detectadas em função de parte dos testes utilizados terem ser normatizado para 

crianças que estudam em escolas públicas, o que reforça a importância de que estudos 

futuros devem analisar os parâmetros psicométricos dos instrumentos de avaliação 

cognitiva em crianças que frequentam escolas particulares para aumentar a precisão dos 

resultados. Enquanto isso não é uma realidade, cabe cuidado e atenção aos profissionais 

que estão avaliando crianças com alto grau de estimulação, o que ocorre comumente nos 

consultórios e clínicas particulares.  

Conclui-se, após o exposto, que o processo de diagnóstico do TDAH é 

extremamente complexo, deixando, muitas vezes, dúvidas. No entanto, ainda assim a 

avaliação neuropsicológica contribui com o processo, sendo relevante para estabelecer o 

perfil neuropsicológico da criança sob suspeita, o que deve auxiliar nos diagnósticos 
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diferenciais e nos direcionamentos referentes aos tratamentos adequados para cada caso 

em função das dificuldades e dos potenciais apresentados. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do CEP 
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Anexo 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido – pais ou 

responsáveis pelos participantes 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “CONTRIBUIÇÃO DA 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

COGNITIVO DE CRIANÇAS COM QUEIXAS DE DESATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE” que se propõe avaliar o perfil cognitivo de crianças com queixas 

de desatenção e hiperatividade. Os dados para o estudo serão coletados através do 

preenchimento de uma anamnese inicial e de uma escala com sintomas de 

desatenção/hiperatividade, além da aplicação de instrumentos padronizados. Os 

instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem riscos aos 

participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 

permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. As informações coletadas serão analisadas pelo Pesquisador Responsável e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, 

sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá 

acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde 

já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, 

e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ______________________________ 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: __________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a 

serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as 

dúvidas apresentadas. 

 

Sorocaba, ______ de _____________________ de 20_____. 

 

__________________________________ 

Paula Racca Segamarchi – Pesquisadora 

Responsável 

 

___________________________________ 

Marina Monzani da Rocha – Orientadora  

marina.rocha@mackenzie.br  
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Anexo 3 – Anamnese 
 

1. Identificação: 

Nome: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___. 

Endereço: ______________________________________________________ 

Telefone: (   ) ________________ Celular: (  ) __________________________ 

Nome do Pai: _______________________________Idade: _______________ 

Situação profissional: __________________ Escolaridade: _______________ 

Nome da Mãe:______________________________ Idade: _______________ 

Situação profissional: __________________ Escolaridade: _______________ 

 

2. Antecedentes: 

A gravidez foi planejada? ______________________________________________ 

Idade da mãe na época do nascimento da criança: __________________________ 

Idade do pai na época do nascimento da criança: ___________________________ 

Como a mãe se encontrava emocionalmente na época da gravidez? Houve quaisquer complicações no 

período da gravidez desta criança (anemia, pressão alta, diabetes, infecções, hospitalizações, 

etc.)?_________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Foram usados medicamentos, cigarro, álcool ou drogas durante a gravidez? 

Explique:_____________________________________________________________ 

 

Período de gestação: 

(   ) normal ______________________________________________________ 

(   ) nervosismo/ tensão ____________________________________________ 

(   ) doenças infecciosas ___________________________________________ 

(   ) quedas/ tombo ________________________________________________ 

(   )  uso de medicamentos __________________________________________ 

 

Parto: (   ) Normal             (   ) cesariana       (   ) induzido     (   ) fórceps 

Duração da gravidez: _____________________________________________ 

Duração do parto: ________________________________________________ 



83 
 

A criança chorou logo ao nascer? (   ) sim     (   ) não _____________________ 

Gêmeos: (  ) sim   (  ) não 

Tamanho no nascimento: __________     peso: _________________________ 

Apresentou icterícia (cor da pele amarela, esverdeada)? __________________ 

_______________________________________________________________ 

Ficou roxa no momento do nascimento? _______________________________ 

Nasceu com aspecto de extremo cansaço físico? ________________________ 

Necessitou de oxigênio? ___________________________________________ 

Necessitou de algum tipo de tratamento/medicação? _____________________ 

Qual foi o Índice de Apgar?_________________________________________ 

Foi preciso permanecer um período na incubadora ou necessitou de algum atendimento de emergência 

logo após o nascimento? Qual foi o motivo?  

______________________________________________________________________ 

 

3. Ambiente familiar e social:  

Os pais vivem juntos: (  ) sim           (  ) não 

Separados há quanto tempo? ___________ 

Possuem filhos de outros casamentos? (  ) sim           (  ) não 

Quantos filhos são de outro casamento/ relacionamento? ___________ 

É o primeiro casamento dos dois? (  ) sim           (  ) não 

Tem irmãos? (  ) sim           (  ) não         Quantos? _________________ 

Como se relaciona com os irmãos?_________________________________  

Com quem a criança ou adolescente passa o dia?_____________________________  

Mora com os pais? (  ) sim           (  ) não 

Dorme em quarto separado? (  ) sim           (  ) não       

Tem cama individual? (  ) sim           (  ) não          Com quem dorme? ________________ 

Acorda e vai para a cama dos pais? (  ) sim           (  ) não       

Tem colegas (da mesma idade, sexo) ou prefere brincar só? _______________________ 

Faz amigos facilmente? (  ) sim           (  ) não       
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4. Desenvolvimento motor: 

Em que período sustentou a cabeça? _________________________________ 

_______________________________________________________________  

Quando sentou?______________ engatinhou: _________________________ 

Ficou em pé: ___________________ andou: ___________________________ 

Tem tendências a cair?___________ A machucar-se? ___________________ 

Como? ______________________  

Possui dificuldades para manipular ou segurar objetos? __________________ 

_______________________________________________________________ 

Lateralidade: usa com mais frequência a mão direita ou esquerda? _________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Linguagem: 

Quando falou as primeiras palavras? _________________________________ 

Apresenta ou apresentou problemas de fala? ________________________  

Se sim, alguma outra pessoa da família possui dificuldades 

semelhantes?____________________________________________________ 

Desde quando foi observado? _______________________________________ 

Faz algum acompanhamento para auxiliar no problema? __________________ 

Quando e com quem? _____________________________________________ 

É capaz de explicar o que quer, se fazendo entender?____________________ 

Quando está contando algo, tem dificuldade para encontrar a palavra que quer falar? 

__________________________________________________________ 

Há necessidade de repetir instruções?_________________________________ 

 

6. Saúde: 

Como era a saúde quando bebê?____________________________________ 

 E atualmente? ___________________________________________________ 

Faz algum tratamento médico? ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Já fez consulta com neurologista? ____________ Motivo? ________________ 

 

Na família há casos de:  

 (   ) deficiências mentais_________________ 

(   ) epilepsia_________________ 

(   ) abuso de álcool _________________ 

(   ) dependência química _________________  
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(   ) dependência em jogos _________________ 

 

Foram diagnosticados:  

(   ) baixa visão   (   ) problemas auditivos     (   ) problemas visuais (   ) neurológicos (   ) dificuldades 

motoras    (   ) outros  

Descreva como são e o grau de intensidade:  ___________________________ 

 

7.  Histórico pedagógico:  

Seu filho (a) já frequentou outras escolas? ________ Quanto tempo? ________ 

Na adaptação ofereceu resistência ao ambiente escolar? _________________ 

_______________________________________________________________ 

Tem horário para fazer as suas tarefas?  (   ) sim  (   ) não   

Recebe acompanhamento para essas atividades? (   ) sim   (   ) não  De quem? 

_______________________________________________________________ 

Gosta da escola atual? ____________________________________________ 

Aprecia os professores? ________________________  

Você percebe alguma dificuldade de seu (sua) filho (a)?___________________ 

_______________________________________________________________ 

Quais? (cálculos, problemas, concentração, leitura, escrita, coordenação motora etc) 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Seu (sua) filho (a) já frequentou aulas de reforço? _______________________ 

_______________________________________________________________ 

E de recuperação paralela (em período contrário ao da aula)? _____________ 

_______________________________________________________________ 

Recebe algum outro tipo de apoio pedagógico da escola? _________________ 

_______________________________________________________________ 

Recebe atendimento de outros especialistas: 

(  ) psicólogo (  ) fonoaudiólogo  (  ) terapeuta ocupacional  (  ) fisioterapeuta  

(  ) neurologista  (  ) outros/ quais: ____________________________________ 

 

Espaço para outras informações que julgue importantes:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 - Escala MTA-SNAP-IV 
 Nem um 

pouco 
Só um pouco Bastante Demais 

01. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido 

nos trabalhos da escola ou tarefas 

    

02. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer     

03. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele     

04. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou 

obrigações 

    

05. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades     

06. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem 

esforço mental prolongado 

    

07. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, deveres da escola, 

lápis ou livros) 

    

08. Distrai-se com estímulos externos     

09. É esquecido em atividades do dia-a-dia     

10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira     

11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique 

sentado 

    

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações em que 

isto é inapropriado 

    

13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma 

calma 

    

14. Não para ou frequentemente está a “mil por hora”     

15. Fala em excesso     

16. Responde as perguntas de forma precipitada, antes de terem sido terminadas     

17. Tem dificuldade de esperar sua vez     

18. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. se intromete nas conversas / 

jogos) 

    

19. Descontrola-se     

20. Discute com adultos     

21. Desafia ativamente ou se recusa a atender pedidos ou regras de adultos     

22. Faz coisas de propósito que incomodam outras pessoas     

23. Culpa os outros pelos seus erros ou mau comportamento     

24. É irritável ou facilmente incomodado pelos outros     

25. É zangado e ressentido     

26. É maldoso ou vingativo     
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Anexo 5 - Carta aos profissionais / psiquiatras e neurologistas 
 

Caro(a) Dr(a) ______________________ 

O(a) convido a participar de uma pesquisa que tem como objetivo contribuir para a 

identificação do perfil cognitivo de crianças com queixas de desatenção e 

hiperatividade. O estudo se propõe a realizar a avaliação neuropsicológica de crianças 

sob suspeita de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) encaminhadas 

por médicos das áreas da neurologia e psiquiatria infantil atuantes na cidade de 

Sorocaba/SP, através de entrevista com os pais e aplicação de uma bateria de 

instrumentos neuropsicológicos na criança. Ao final, será realizada devolutiva com os 

responsáveis para realização dos encaminhamentos para atendimentos especializados e 

enviado um relatório para o médico responsável pela indicação da criança para 

participação na pesquisa. Haverá sigilo absoluto, sendo resguardado o nome dos 

participantes e seus responsáveis legais.  A avaliação será realizada sem custos para os 

participantes. 

A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior 

conhecimento do tema estudado. O estudo será apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie para obtenção do título de mestre. 

Os participantes serão selecionados por contato via e-mail (paula@nucleoalia.com.br), 

após receberem o seu encaminhamento com suspeita de TDAH. Participarão da 

pesquisa as primeiras crianças a fazerem contato com suspeita de transtorno de déficit 

de atenção sem diagnóstico prévio, de ambos os sexos com idades entre 8 e 11 anos. 

Serão excluídas crianças encaminhadas com comorbidades já diagnosticadas como: 

transtorno do espectro do autismo (TEA), síndromes genéticas e epilepsia, além 

daquelas que já estão recebendo tratamento medicamentoso e as que não comparecerem 

aos horários agendados previamente. 

Espero poder contar com a sua colaboração realizando o encaminhamento para que as 

crianças com suspeita de TDAH participem. Esse encaminhamento é fundamental para 

viabilizarmos a realização do estudo. 

Coloco-me à disposição para possíveis esclarecimentos pelo e-mail 

paula@nucleoalia.com.br e telefone (15)99762-0063. 

Atenciosamente,      

_____________________________ 

      Paula Racca Segamarchi  

CRP 06/92254 

      Neuropsicóloga 

mailto:paula@nucleoalia.com.br

