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RESUMO  

MENEZES, A. Adaptação e implementação do Programa de Intervenção Precoce 

Sobre o Funcionamento Executivo para crianças e adolescentes com TDAH. Tese de 

Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 

Muitos estudos têm investigado a associação entre déficits no funcionamento executivo 

e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), tendo sido encontrada 

frequente relação entre ambos. Em consequência desses achados, faz-se necessário cada 

vez mais que intervenções possam ser feitas na tentativa melhorar o impacto dos 

sintomas gerados por essa associação na vida das pessoas. Assim, esta pesquisa teve três 

etapas. Na primeira, foi realizada uma avaliação cognitiva dos participantes, a fim de 

caracterizar a amostra, composta por 38 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com 

diagnóstico de TDAH. Os instrumentos utilizados foram uma bateria de avaliação das 

funções executivas e os subtestes Cubos e Vocabulários do WISC III. Adicionalmente, 

pais e professores responderam a escalas sobre os comportamentos dos participantes e, 

de forma complementar, os pais responderam ainda a uma entrevista de anamnese. Na 

segunda etapa, foi efetuada a adaptação do procedimento de intervenção chamado 

“Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e Funções Executivas” (PIA-FEx) 

para a amostra deste estudo. Na terceira fase, houve a implementação do programa com 

a participação de 8 crianças, tendo por objetivo averiguar se as atividades seriam 

eficazes na redução do impacto dos déficits executivos sobre os desempenhos dos 

participantes em testes e escalas. Em paralelo, foi mantido um grupo controle formado 

por 10 integrantes que não foram inseridos em nenhum tipo de atividade conduzida pela 

pesquisadora. Ao final da intervenção foi realizada uma avaliação pós-teste com os 

participantes dos grupos controle e experimental, seguindo os mesmos princípios do 

pré-teste, porém sem a inclusão do WISC III. Os resultados apresentam alguns aspectos 

da adaptação da intervenção e mostram que todo o treino foi realizado em grupos, sendo 

estimulada a colaboração mútua entre pares, de modo que todas as atividades foram 

mediadas pela presente autora. Para obter os resultados quantitativos foram conduzidas 

análises descritivas dos desempenhos no pré e no pós-teste, além de análises de 

covariância do efeito de grupo sobre os desempenhos em cada medida no pós-teste, 

tendo como covariante o QI estimado, a idade e o desempenho na mesma medida no 

pré-teste. Os dados mostraram que, de forma geral, as médias dos desempenhos do 

grupo experimental no pré-teste foram maiores que as do grupo controle. Em relação ao 

efeito da intervenção, o procedimento proposto foi eficaz na estimulação da atenção 

seletiva, do controle inibitório e do componente auditivo da memória de trabalho nos 

participantes do GE. Embora tenham sido encontrados poucos dados significativos para 

o efeito da intervenção, para todos os testes o GE mostrou tendência em desempenhar-

se melhor do que o GC. Dessa forma, é possível observar indicativos de eficácia da 

intervenção proposta, embora sejam necessários mais estudos utilizando o mesmo 

programa de intervenção em amostras com TDAH.  

Palavras-chave: funções executivas; transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; 

intervenção cognitiva. 
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ABSTRACT  

MENEZES, A. Adaptation and implementation of the Program of Early Intervention on 

Executive Functioning for children and adolescents with ADHD. Doctorate Thesis, 

Development Disabilities Program, Mackenzie Presbyterian University, São Paulo, 

2012. 

Many studies have investigated the association between deficits in executive 

functioning and the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), having been 

found frequent relationship between both. As a result of these findings, it is increasingly 

necessary that interventions can be developed in an attempt to improve the impact of 

symptoms generated by this association in people's lives. Thus, this research had three 

phases. First, a cognitive assessment was conducted with the subjects, in order to 

characterize the sample, consisting of 38 children and adolescents from 7 to 17 years 

old, with diagnosis of ADHD. The instruments were a battery of assessment of 

executive functions and WISC III Cubes and Vocabulary's subtests. Additionally, 

parents and teachers responded tests about the behaviors of the participants and, 

complementary, parents filled out an interview of anamnesis. Second, it was conducted 

an adaptation of the intervention procedure called "Intervention's Program on Self-

Regulation and Executive Functions" (PIA FEx) for the sample of this study. In the 

third stage, there was the implementation of the intervention's program, with 8 children, 

with the goal to establish whether the activities would be effective in reducing the 

impact of executive deficits in tests and scales. In parallel, there was a control group 

consisting of 10 members that were not inserted in any kind of activity conducted by the 

researcher. At the end of the intervention was carried out an evaluation post-test with 

participants of the experimental and control groups, following the same principles of the 

pre-test, but without the WISC III. The results present some aspects of adaptation of the 

intervention and show that all the training was conducted in groups, being stimulated 

mutual collaboration among peers, so that all activities were mediated by this author. To 

obtain quantitative results were conducted descriptive analyses of the performances in 

the pre and post-test, and analyses of covariance of group effect on the performances in 

each measure in the post-test, using the covariants estimated IQ, age and performance in 

equal measure in the pre-test. The data showed that, in general, the average of the 

performances of the experimental group in the pre-test were larger than those of the 

control group. In relation to the effect of the intervention, the proposed procedure was 

effective in stimulation of selective attention, inhibitory control and auditory component 

of working memory in GE participants. Although they have been found few significant 

data for the effect of the intervention, for all tests the GE showed tendency to play better 

than GC. In this way, it is possible to observe indications of effectiveness of the 

proposed intervention, although further studies are needed using the same intervention 

program on samples with ADHD. 

Keywords: executive functions; attention deficit/hyperactivity disorder; cognitive 

intervention 
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APRESENTAÇÃO  

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um dos distúrbios 

do desenvolvimento mais comuns, sendo caracterizado pela dificuldade em manter os 

níveis necessários de atenção, por impulsividade, agitação motora e cognitiva como 

principais comportamentos associados. Por meio de diversas pesquisas, esse transtorno 

tem sido frequentemente associado às disfunções executivas que, juntamente com a 

autorregulação, estão relacionadas à modulação dos controles cognitivo, social, 

emocional e motivacional. Tal questão é fundamental tendo em vista o impacto que os 

déficits de funções executivas podem causar no desenvolvimento cognitivo e social das 

crianças, bem como no funcionamento global e autonomia dos adultos. 

Na tentativa de trabalhar estratégias para lidar com esses déficits e gerar 

benefícios em relação ao impacto que essas disfunções promovem no cotidiano dos 

indivíduos, um método de tratamento que vem sendo reconhecido e cada vez mais 

pesquisado é a intervenção cognitiva. As pesquisas direcionadas a este tema vêm 

demonstrando a importância desse método pelo fato de, muitas das vezes, promover 

efeitos generalizados, podendo ser eficazes em mais de um aspecto ou contexto, além de 

proporcionar ganhos em longo prazo. Porém, intervenções buscando atingir ao menos 

em parte o caráter ecológico e focando o treinamento de funções executivas e 

autorregulação em crianças e adolescentes com TDAH ainda são escassas, 

especialmente no Brasil. Esse fato serviu de estímulo para o presente estudo, que tem 

por objetivo adaptar uma intervenção cognitiva, inicialmente desenvolvida para pré-

escolares, para ser aplicada em crianças e adolescentes com diagnóstico de TDAH por 

meio de atividades lúdicas. 

Os capítulos que compõem o presente trabalho, expostos a seguir, tratam dos 

aspectos que permeiam as funções executivas e as suas habilidades; o TDAH, suas 

características, etiologia, taxas de prevalência, entre outros, além de diversas maneiras 

de tratar o TDAH, em que estarão inseridas informações sobre as intervenções 

cognitivas. Já a segunda parte deste projeto apresenta os objetivos; detalha a 

metodologia aplicada na condução desta pesquisa; e, posteriormente, inclui a descrição 

e a discussão dos resultados obtidos, seguidos das considerações finais e referências que 

fundamentaram este trabalho. 
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1. FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Desempenhando as funções mais avançadas e complexas de todo o cérebro, o 

córtex pré-frontal (CPF) é responsável por tarefas como atuar na formação de metas e 

objetivos, planejar estratégias de ação necessárias para a realização da tarefa e 

selecionar habilidades cognitivas requeridas para a implementação dos planos, 

coordenando habilidades e aplicando-as em uma ordem correta. Além disso, o CPF é 

responsável pelo processo de monitoramento, ou seja, a avaliação do sucesso ou do 

fracasso das ações em relação aos objetivos. Todo esse processo tem sido agrupado sob 

a nomenclatura de funções executivas (GOLDBERG, 2002), que, conforme Ardila e 

Ostrosky-Solís (1996), são responsáveis pela capacidade de um sujeito em se engajar 

em ações direcionadas a algum objetivo, realizando ações voluntárias, independentes, 

auto-organizadas e direcionadas a metas específicas.  

Para Lezak (1993) e Lezak et al. (2004), o papel dessas funções é direcionar e 

regular várias habilidades intelectuais e permitir a resolução de diversos desafios 

necessários para o sucesso de ações direcionadas. Já Miyake et al. (2000) conceituam 

como o mecanismo que modula a operação de diversos subprocessos cognitivos e, 

portanto, que regula a cognição. Segundo Huizinga, Dolan e Molen (2006), tais 

habilidades são especialmente importantes diante de situações novas para o sujeito, ou 

em contextos que exigem o ajustamento ou a flexibilidade do comportamento para as 

demandas do ambiente. Observa-se que nos estudos neuropsicológicos há pouco 

consenso a respeito das definições acerca do que são as funções executivas e sobre os 

seus componentes. Segundo relatado por Barkley (2011), durante um congresso 

realizado no ano de 1994 foi solicitado que dez especialistas colocassem termos que 

pudessem representar as funções executivas. Foram citados trinta e três termos, tendo 

sido a maior concordância para autorregulação, sequência de comportamentos, 

flexibilidade, controle inibitório, planejamento e organização de comportamento.  

Apesar das questões acima, a realidade é que poucos déficits cognitivos podem 

ser tão comprometedores do comportamento humano quanto a perda dessas funções, o 

que é chamado de disfunção executiva, a qual pode ser afetada frequentemente, por 

exemplo, em demências, esquizofrenia, lesão traumática e no TDAH, que será 

ressaltado no presente estudo (GOLDBERG, 2002). Em geral, pacientes com lesões nos 

lobos pré-frontais sofrem com problemas severos no controle e na regulação dos seus 

comportamentos e não são capazes de ter um funcionamento normal nas tarefas do dia-
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a-dia. Entretanto, algumas vezes o desempenho dessas pessoas é dentro da média em 

medidas cognitivas e de inteligência, sendo necessária uma avaliação mais detalhada e 

com uso de tarefas de habilidades executivas para detectar a alteração existente 

(MIYAKE et al., 2000). Uma situação recorrente é os sujeitos perceberem que suas 

atividades não estão adequadas às situações, embora não consigam integrar e considerar 

todos os fatores necessários para que o desempenho seja adaptativo (GAZZANIGA et 

al., 2006). 

Os processamentos cognitivos envolvidos no funcionamento executivo podem ser 

compreendidos como seleção de informações relevantes, inibição de elementos 

irrelevantes, integração e manipulação das mesmas, planejamento, intenção, efetivação 

das ações, flexibilidade cognitiva e comportamental e monitoramento das atitudes 

(DUNCAN; JOHNSON; SWALES; FREES, 1997; FUSTER, 1997; GAZZANIGA et 

al., 2006; LEZAK, 1993; PLISZKA, 2004). Nesta pesquisa, algumas das habilidades 

executivas que foram enfatizadas encontram-se descritas a seguir, sendo elas memória 

de trabalho, controle inibitório, atenção seletiva, planejamento, flexibilidade cognitiva e 

fluência verbal, as quais, segundo Blakemore e Choudhury (2006), têm um importante 

papel no controle cognitivo.     

A memória de trabalho é responsável por manter e operar informações relevantes 

durante a realização de tarefas cognitivas, devendo preservar os conteúdos durante o 

processamento da informação, sejam decorrentes do ambiente ou da memória do 

indivíduo (BADDELEY, 2004; GAZZANIGA et al., 2006; OLIVEIRA, 2007). Essa 

habilidade, segundo Gazzaniga et al. (2006), refere-se às representações transitórias de 

informações relevantes a uma tarefa, em que um conhecimento adquirido no passado 

influencia, limita ou molda o comportamento presente. Neste sentido, duas condições 

são suficientes para o sistema da memória de trabalho, a saber, haver um mecanismo 

para acessar a informação armazenada e uma maneira de manter a informação ativa, 

ambas as tarefas realizadas pelo CPF. Ou seja, no momento em que um estímulo é 

percebido, uma representação temporária é instalada no CPF por meio de conexões com 

regiões cerebrais mais posteriores, e para a ativação sustentada das células pré-frontais é 

requerida uma reverberação contínua. Entretanto, a informação recebida na memória de 

trabalho não permanece armazenada em tal região, ela é mantida apenas de maneira 

temporária enquanto for relevante para a tarefa que está sendo executada. Nesta 

pesquisa, a memória de trabalho foi avaliada pelo Teste de Memória de Trabalho 

Auditiva e Teste de Memória de Trabalho Visual (PRIMI, 2002). 
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Por sua vez, o processo de filtragem das informações necessárias para atingir 

determinados objetivos pode ocorrer por meio de dois mecanismos atencionais 

complementares, que são a inibição, capaz de excluir informações irrelevantes, 

colocando as demais atividades em segundo plano; e a facilitação, a qual acentua a 

informação em evidência e envolve focalizar a consciência, concentrando os processos 

mentais em uma única tarefa principal. Sintetizando, o processo inibitório está 

diretamente relacionado ao controle inibitório, enquanto o processo facilitatório está 

para a atenção seletiva (BLAKEMORE; CHOUDHURY, 2006; GAZZANIGA et al., 

2002; SHIMAMURA, 2000).  

Segundo Dalgalarrondo (2000), a atenção seletiva é a  

capacidade de seleção de estímulos e objetos específicos, 

determinando uma orientação atencional focal, um estado de 

concentração das funções mentais, assim como o 

estabelecimento de prioridades da atividade consciente do 

indivíduo diante de um conjunto amplo de estímulos ambientais 

(p. 72).  

Já o controle inibitório é relatado como a capacidade de suprimir comportamentos 

ou estímulos inapropriados ou indesejados, podendo o seu comprometimento gerar 

significativos danos nos indivíduos, a exemplo dos portadores de TDAH, os quais não 

possuem habilidade para inibir ações e pensamentos, resultando num comportamento 

impulsivo e desprovido de atenção (SIMMONDS; PEKAR; MOSTOFSKY, 2008). 

Ambos os processos estão envolvidos, por exemplo, em focar seletivamente uma 

conversa a ser ouvida dentre vários outros estímulos concorrentes em um mesmo 

ambiente, os quais deverão ser desprezados, sugerindo, portanto, que ambos são 

processos distintos, mas, sobretudo, complementares (BEAR et al., 2002; LENT, 2001). 

Neste estudo, os instrumentos utilizados para a avaliação do controle inibitório e 

atenção seletiva foram o Teste de Stroop Computadorizado (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA; MACEDO; CHARIN, 2004), Teste de Atenção por Cancelamento 

(MONTIEL; SEABRA, 2009; MONTIEL; SEABRA, 2012b) e Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas (WCST) (CUNHA et al., 2005). 

A habilidade de planejar refere-se à capacidade de traçar mentalmente um trajeto, 

a fim de atingir um objetivo, determinando as etapas de acordo com a ordem de 

realização de cada uma, sendo elas, identificar o objetivo e estabelecer subobjetivos, 

pensar quais as consequências da tarefa e delinear os meios de chegar aos subobjetivos 
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(GAZZANIGA et al., 2006). Essa função executiva está relacionada a habilidades como 

memória de trabalho, atenção seletiva, flexibilidade e experiência temporal (Lezak et 

al., 2004), de modo que estando todas essas capacidades preservadas, o indivíduo pode 

ser capaz de julgar, fazer escolhas e integrar idéias sequenciais e hierárquicas que são 

necessárias para o desenvolvimento do plano de ação. Por essa razão, o planejamento é 

muitas vezes considerado uma habilidade executiva complexa (Miyake et al., 2000) e 

dois dos instrumentos mais comumente usados na sua avaliação são o Teste da Torre de 

Hanói (LEZAK, 2004) e o Teste da Torre de Londres (SHALLICE, 1982). Todavia, o 

teste que mensurou essa habilidade nesta pesquisa foi o WCST.  

Atitudes que em certo momento são adequadas na execução de uma tarefa 

específica, em outro momento podem não ser, e esse fato requer uma habilidade para 

ajustar-se à nova situação, o que é possível por meio da flexibilidade cognitiva. Esta 

está relacionada à capacidade de alternância de respostas, a fim de adaptar as escolhas 

às contingências diante de ações complexas que requerem mudança de um sub-objetivo 

para outro de maneira coordenada (GAZZANIGA et al., 2002; GIL, 2002). A 

inflexibilidade é evidenciada em formas rígidas de realizar tarefas e resolver problemas, 

ou seja, incapacidade de flexibilizar respostas (ARAÚJO, 2004). O Teste de Trilhas B 

(GIL, 2002) e o WCST foram as medidas utilizadas na avaliação desse componente. 

 Por fim, a fluência verbal, especificamente as fluências semântica e fonêmica, 

refere-se à capacidade de se produzir palavras de maneira espontânea e fluida, em que é 

necessária a evocação de informações armazenadas na memória a partir de determinado 

critério, bem como das funções executivas, especificamente da capacidade de 

organização do pensamento e da estratégia para a busca de palavras (BUTMAN; 

ALLEGRI; HARRIS; DRAKE, 2000; THOMBAUGH, KOZAK; REES, 1999). Na 

categoria semântica, em geral as tarefas requerem a geração de palavras referentes à 

alguma categoria, como nomeação de animais realizada pelo Boston Diagnostic 

Aphasia Examination (GOODGLASS; KAPLAN, 1973) e a nomeação de cores, 

animais, cidades e frutas, solicitada no Set Test (ISAACS; KENNIE, 1973). Já a tarefa 

na classificação fonêmica é citar palavras que iniciem com uma determinada letra, como 

F, A e S, conforme o Teste de Fluência Verbal FAS na versão de Macedo, Capovilla, 

Diana, Covre (1998), que foi utilizado neste trabalho. 



22 

 

 

Nesse sentido, há relativo consenso de que as funções executivas são compostas 

por habilidades distintas, porém relacionadas (BADDELEY, 1996; HUIZINGA et al., 

2006; LAN et al., 2011), o que significa que essas capacidades cognitivas são 

constituídas por subfunções e subcomponentes, conforme concluído por diversos 

estudos (eg. ARAÚJO, 2004; DIAS, 2009; MENEZES, 2008; MIYAKE et al., 2000; 

SOUZA et al., 2001), que verificaram evidências dessa teoria entre os resultados 

obtidos nas medidas de funcionamento executivo utilizadas. Miyake et al. (2000) 

avaliaram universitários em tarefas de memória de trabalho, controle inibitório e 

flexibilidade cognitiva. Os autores verificaram que a correlação entre os testes foi 

significativa e baixa para a maior parte das medidas, sendo menor ou igual a r = 0,34, 

com p = 0,05, com exceção dos casos onde não houve significância. Cabe ressaltar que 

as correlações mais fortes foram aquelas entre os instrumentos que propõem avaliar um 

mesmo construto. Com esses dados se concluiu, portanto, que há evidências tanto para a 

teoria da unidade, quanto para da diversidade das funções executivas, visto que os 

construtos mostraram ser “claramente distintos”, porém com algumas características 

comuns (p. 86).  

No mesmo direcionamento, no estudo de Menezes (2008) foi avaliada uma 

amostra de alunos de 5ª a 8ª série em diversas medidas executivas. Os resultados 

mostraram haver correlação positiva e significativa entre os testes, embora esses valores 

tenham sido baixos, e até mesmo nulo em alguns casos, o que mostra haver relação 

entre os construtos, embora eles não possam ser considerados idênticos. Exemplos 

desses dados foram a correlação (r = 0,165, p = 0,028) entre o Teste de Geração 

Semântica e o Teste de Trilhas Parte B, os quais avaliam o controle inibitório e a 

flexibilidade cognitiva, respectivamente; entre o Teste de Memória de Trabalho 

Auditiva e o Teste de Memória de Trabalho Visual, com  r = 0,393 e p = 0,000; e entre 

o Teste da Torre de Londres e o Teste de Stroop Computadorizado, que avaliam 

planejamento e atenção seletiva, respectivamente, a relação não teve significância 

estatística.  

O desenvolvimento das habilidades executivas está diretamente relacionado à 

maturação do CPF, o que tem início na primeira infância, continua durante a 

adolescência até o início da vida adulta, momento em que se estabiliza, e declina ao 

longo do envelhecimento (BERNIER; CARLSON; WHIPPLE, 2010; GOLDBERG, 

2002; HUIZINGA et al., 2006; MIRANDA; MUSZKAT, 2004). De acordo com 

Blakemore e Choudhury (2006), essa constatação explica o fato de os adolescentes 
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possuírem a capacidade de preservar na mente mais conceitos e pensar em soluções 

levando em consideração um maior número estratégias, que são mais bem elaboradas do 

que em crianças. Segundo Huizinga et al. (2006), ao longo do desenvolvimento a 

criança torna-se cada vez mais capaz de controlar os seus pensamentos e ações.  

Alguns estudos se dedicaram à investigação do desenvolvimento executivo 

utilizando medidas em testes neuropsicológicos estandardizados (e.g., DIAS, 2009; 

MENEZES, 2008; MENEZES; GODOY; SEABRA, 2009) e corroboraram a teoria da 

progressão gradativa ao longo das faixas etárias. Além disso, as pesquisas mostraram 

que cada habilidade tem uma trajetória de desenvolvimento diferente da outra, ou seja, 

cada uma das habilidades executivas atinge o seu desenvolvimento em uma fase 

específica. Huizinga et al. (2006) identificaram, por exemplo, que memória de trabalho 

provavelmente não atinge nível máximo de desenvolvimento, similar ao de adultos, 

antes dos 12 anos; a flexibilidade cognitiva aos 15; já o controle inibitório e as medidas 

do Teste de Wisconsin de erros por perseveração e proporção de acertos em itens 

consecutivos, aproximadamente aos 21 anos. Ainda, a exemplo dos dados obtidos pelo 

Teste da Torre de Londres (Shallice, 1982), que mensura o planejamento, observou-se 

que um mesmo construto pode apresentar subfunções, pois foram obtidos resultados 

distintos: enquanto o tempo pra planejar e o número de movimentos adicionais foi 

concluído até os 11 anos, a proporção de soluções perfeitas foi até os 21 anos.   

Best, Miller e Naglieri (2011) identificaram que a magnitude da progressão no 

desempenho das habilidades executivas foi mais expressiva em crianças mais jovens, 

dos 5 aos 8 anos, tornando-se mais moderada ao final da infância e ainda mais reduzida 

durante a adolescência, fase em que os componentes cognitivos atingem pleno 

desenvolvimento. Outro dado relevante observado no estudo, como também em 

Menezes (2008), foi uma correlação positiva entre o desempenho do funcionamento 

executivo e a progressão escolar, ou seja, quanto maior o nível escolar, melhores 

habilidades executivas.  

Para Blakemore e Choudhury (2006), se o CPF se desenvolve gradativamente ao 

longo da infância e adolescência, obviamente as habilidades cognitivas decorrentes do 

funcionamento dessa região, assim como dos sistemas funcionais que dependem dela, 

também apresentarão mudanças durante esse período. É importante ressaltar, porém, 

que também pode haver diferenças na maturação cerebral em crianças da mesma idade, 

como também ocorre em relação às habilidades físicas, o que não é considerado uma 

anormalidade. Ambas as situações tornam mais complexo para a avaliação 
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neuropsicológica distinguir o cérebro com desenvolvimento retardado de um estável, ou 

com algum tipo de lesão progressiva (RYAN; HAMMOND; BEERS, 1998). Contudo, 

cabe lembrar que esse aspecto do desenvolvimento não exclui outros fatores que 

também podem influenciar o desenvolvimento das funções executivas, a exemplo da 

estimulação ambiental e cultural, pois, na medida em que o cérebro amadurece, o 

contexto social oferece as experiências que complementarão o desenvolvimento 

cognitivo efetivo (MIRANDA; MUSKAT, 2004; PAPALIA; OLDS, 2000; 

PAPAZIAN; ALFONSO; LUZONDO, 2006).  

Na avaliação das habilidades executivas alguns testes têm sido tradicionalmente 

usados, a exemplo do Teste de Wisconsin (GRANT; BERG, 1948) e o Teste de 

Fluência Verbal (THURSTONE, 1938), que são classificados como tarefas complexas e 

estão incluídos neste trabalho. De acordo com Miyake et a. (2000), esse tipo de teste é 

assim considerado pelo fato de demandar diversas habilidades ao longo da execução das 

tarefas, o que o fez com que fossem frequentemente utilizados em pesquisas 

direcionadas ao entendimento da organização e dos papéis das funções executivas, tanto 

em estudos com pacientes com lesão cerebral, quanto nos que buscam averiguar o 

desenvolvimento normal dessas habilidades. Ainda de acordo com os mesmos autores, o 

Teste de Wisconsin, por exemplo, já foi relatado em estudos distintos como medida de 

flexibilidade cognitiva, controle inibitório, resolução de problemas e categorização. 

Como após um determinado número de itens essa tarefa requer a alternância no modo 

classificação das cartas, Grant e Berg (1948) acredita que esse instrumento avalia a 

flexibilidade cognitiva; já pelo fato de demandar a inibição de um critério de 

classificação, em detrimento de um novo critério estabelecido pelo aplicador, Ozonoff e 

Strayer (1997) afirmam ser uma medida de controle inibitório; por outro lado, Miyake 

(2000) concluíram que o instrumento avalia a flexibilidade. Segundo Duncan (1997) e 

Alvarez e Emory (2006), esses instrumentos de avaliação neuropsicológica são 

comumente usados como medidas gerais para déficits executivos por serem mais 

sensíveis na detecção de tais comprometimentos do que alguns testes clássicos, como os 

convencionais de inteligência.  

Neste estudo, as medidas neuropsicológicas utilizadas já têm evidências de 

validade, trabalho que foi desenvolvido como dissertação de mestrado da presente 

autora (MENEZES, 2008). Tal pesquisa foi conduzida com crianças sem transtornos 

neurológicos ou psiquiátricos, alunas de 5
a
 a 8

a
 série do ensino fundamental, e 

encontrou evidências de validade por relação com a série escolar, como também por 
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correlação entre os testes utilizados, para a bateria de funções executivas. Outros 

estudos utilizaram os mesmos instrumentos, embora tenha sido com amostras distintas 

(ASSEF, 2005; BERBERIAN, 2007; COZZA, 2005, DIAS, 2009; MONTIEL, 2005). 

Assim, o mesmo objetivo do estudo anterior foi cumprido por Dias (2009) em uma 

amostra de escolares desde a 1ª até a 8ª série, estudo que também gerou evidências de 

validade ao identificar, por meio dos testes, a relação entre o desenvolvimento das 

habilidades executivas e a progressão escolar.  

Cozza (2005) buscou verificar se tais testes identificavam crianças com e sem 

sintomatologia para o TDAH e encontrou evidências para os Testes de Memória de 

Trabalho Auditiva e de Trilhas Parte B, que avaliam o componente auditivo da memória 

de trabalho e a flexibilidade cognitiva, consecutivamente. Já o estudo de Assef (2005) 

fez uso dos mesmos instrumentos para verificar se eram eficazes em distinguir crianças 

entre 8 e 12 anos com e sem TDAH. As análises mostraram que os Testes de Geração 

Semântica, Stroop Computadorizado e Trilhas Parte B foram válidos para discriminar, 

respectivamente, o controle inibitório, a atenção seletiva e a flexibilidade cognitiva, na 

amostra investigada.   

A identificação de alterações nas funções executivas em crianças é especialmente 

difícil, devido a diversos fatores. Primeiro, as alterações comportamentais tipicamente 

relacionadas a disfunções no córtex pré-frontal só são perceptíveis quando a criança 

inicia o processo de socialização e interação com o meio, quando são esperadas atitudes 

de autonomia e independência na realização das tarefas. Além disso, em crianças 

pequenas torna-se difícil distinguir quando as alterações comportamentais são 

decorrentes de disfunção executiva ou quando são atividades adequadas aos padrões da 

idade (POWELL; VOELLER, 2004).  

Apesar dessa dificuldade, a identificação de possíveis alterações nas funções 

executivas é fundamental, visto que, de acordo com Powell e Voeller (2004), diversos 

transtornos neuropsiquiátricos e condições que podem acometer crianças e adolescentes 

têm sido relacionadas a déficits de funções executivas. Esses incluem transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade, transtorno afetivo bipolar, depressão, transtorno de 

conduta, esquizofrenia, autismo, síndrome de Asperger, síndrome do X frágil, alguns 

tumores e lesões no cérebro, dentre vários outros quadros. Como citam Martins e 

Fernandes (2003), o diagnóstico, a orientação precoce e a prevenção de dificuldades 

podem não apenas reabilitar o sujeito com déficits cognitivos, mas também evitar 

consequências punitivas sobre a integração social e escolar da criança.   
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Uma habilidade que vem sendo frequentemente associada e até mesmo 

confundida com as funções executivas é a autorregulação. Ambas são formadas por 

conceitos que se sobrepõem, sendo os componentes executivos, especialmente o 

controle inibitório, habilidades importantes para o estabelecimento da autorregulação. 

Entretanto, os estudos considerando o funcionamento executivo têm focado nas 

questões cognitivas, em situações sem o envolvimento de componentes emocionais e 

fazendo uso de medidas comportamentais. Em contraposição, a autorregulação tem se 

direcionado para situações sociais, com a participação ativa de componentes 

motivacionais e, na maioria das vezes, buscando auxílio no suporte de pais e 

professores. “A autorregulação inclui estimular a colaboração, emoções saudáveis, 

como também controlar interrupções dos outros. O conceito de funções executivas, em 

vez disso, tem enfatizado o controle cognitivo” (BARNETT et al., 2008; DIAMOND et 

al., 2007a, p. 3). Bronson (2000) percebe o comportamento de se autorregular como 

sinônimo de controle físico, emocional e do funcionamento cognitivo e, de modo 

complementar, Lezak et al. (2004) afirmam que o papel é regular várias habilidades 

emocionais e sociais. Flavell (1977) compreende a emissão dessa capacidade como um 

dos processos do desenvolvimento mais relevantes da infância.  

De acordo com Bernier et al. (2010), a autorregulação pode ser formada a partir 

da relação parental estabelecida entre a mãe e a criança, principalmente quando a mãe 

estimula o filho estabelecendo diálogos sobre pensamentos e sensações internalizados. 

Esse tipo de atitude pode resultar na aquisição de ferramentas mentais, ou seja, de 

pensamentos que farão a criança progredir da regulação externa para a autorregulação. 

Adicionalmente, como a autorregulação é considerada um comportamento aprendido, 

seria de extrema importância e eficácia que em cada atividade desenvolvida para 

crianças estivesse incluída a promoção desse componente, inclusive em brincadeiras 

planejadas, que são consideradas a principal fonte de autorregulação e de 

desenvolvimento na infância. Essas brincadeiras devem ser programadas, mediadas por 

um adulto, na maioria dos estudos já realizados os mediadores eram os professores, em 

geral realizadas por grupos e/ou pares, estimulando a interação social e ensinando a 

criança a ter autocontrole, planejar etapas e inibir comportamentos impulsivos 

(BARNETT et al., 2008). Esse tipo de atividades programadas foi realizado na presente 

pesquisa, com o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades executivas e 

da autorregulação em crianças com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH). Questões sobre esse transtorno serão abordadas a seguir. 
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2. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

Os transtornos hipercinéticos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE/OMS, 

1993) ou Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade - TDAH (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION/ APA, 2002), nomenclatura que será usada ao longo 

deste trabalho, têm apresentado uma forte relação com o comprometimento das funções 

executivas e são considerados um dos distúrbios cognitivos mais frequentes na 

população mundial (BARKLEY, 1997; BIEDERMAN et al., 2004; LAWRENCE; 

HOUGHTON; DOUGLAS; DURKIN; WITHING; TANNOCK, 2004; POWELL; 

VOELLER, 2004). Barkley (2002, p. 35) os define como “um transtorno de 

desenvolvimento do autocontrole”, caracterizados por dificuldades no controle da 

atenção, dos impulsos e da hiperatividade, podendo acarretar, conforme Harpin (2005) e 

Marcílio (2004), sérios prejuízos à vida dos sujeitos, como comprometimentos 

acadêmicos, psicossociais e familiares; aumento na probabilidade ao uso de substâncias 

psicoativas na adolescência; altas taxas de desemprego e de divórcio na vida adulta, 

entre outros.  

A base para o diagnóstico do TDAH é essencialmente clínica, fundamentada em 

critérios provenientes de sistemas classificatórios como o DSM-IV-TR (APA, 2002) ou 

a CID-10 (OMS, 1993), embora já seja reconhecida a importância de uma avaliação 

mais ampla e, de preferência, multidisciplinar. Nesse sentido, uma das ferramentas 

frequentemente utilizadas é a avaliação neuropsicológica infantil, que envolve aspectos 

como maturação biológica, desenvolvimento cognitivo, relação entre cognição, ensino 

formal, estilos de interação familiar e cultura, entre outros (SALLES et al., 2011). De 

forma complementar, ter a possibilidade de obter o relato de pais e professores e, 

adicionalmente, de observar a criança em seu ambiente natural de aprendizagem é de 

grande relevância por ser uma ferramenta que disponibiliza uma gama de informações 

sobre como a criança gerencia a sua rotina e de que forma são expressas a desatenção e 

a hiperatividade, como sugerido por Araújo et al. (2011). Nesse caso, o objetivo é 

delimitar mais adequadamente o nível de interferência dos sintomas do TDAH nos 

aspectos social, emocional e educacional da vida do paciente e, ao mesmo tempo, 

direcionar com maior precisão as mudanças familiares que devem ocorrer, os 

profissionais que devem ser procurados e que tipo de intervenção utilizar (RIZZUTTI, 

2008).  
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Feita a avaliação, o TDAH pode ser classificado em três subtipos, conforme a 

ocorrência de sintomas, dentre predominantemente desatento (TDAH-D), 

predominantemente hiperativo-impulsivo (TDAH-H) e combinado (TDAH-C) (APA, 

2002). Conforme a APA (2002), Casella (2009) e Mash e Barkley (2003), o tipo em que 

predomina a desatenção é caracterizado por dificuldades em manter a atenção e inibir 

estímulos distratores, sejam interferências auditivas, visuais ou mesmo pensamentos, ao 

longo da execução de alguma atividade. Algumas das maiores dificuldades estão em dar 

continuidade em tarefas ou brincadeiras, principalmente quando são mais monótonas, e 

em lembrar regras que devem ser seguidas. Já na classificação hiperativo-impulsiva, os 

indivíduos apresentam dificuldades em inibir comportamentos voluntariamente, 

impulsividade e tendência a apresentar, por exemplo, incapacidade de permanecer 

sentado quando é solicitado, fala excessiva, movimentação física constante, pouca 

tolerância à espera, dentre outros. Em relação ao terceiro subtipo, o TDAH combinado, 

deve ocorrer uma manifestação associada de condutas referentes às duas classificações 

apresentadas anteriormente, ou seja, tanto características de desatenção, como de 

hiperatividade-impulsividade.  

Para identificação do subtipo de TDAH de cada paciente, o DSM-IV oferece uma 

lista com nove sintomas de desatenção e outros nove de hiperatividade e impulsividade, 

sendo que o indivíduo deve vir apresentando, nos últimos seis meses, seis ou mais 

sintomas de uma das duas categorias listadas, ou mesmo de ambas, neste último caso 

caracterizando o TDAH combinado. Além disso, faz-se necessário que os sintomas 

tenham iniciado antes dos sete anos (APA, 2002; POLANCZYK et al., 2007; 

STEFANATOS; BARON, 2007).  

De modo complementar, para determinar quando um sujeito tem TDAH, alguns 

pré-requisitos devem ser considerados, como os sintomas estarem presentes em mais de 

um contexto social; não haver períodos assintomáticos; existir algum grau de 

comprometimento na vida, seja acadêmico, profissional, familiar e/ ou psicossocial; 

além de que, no caso das crianças, as queixas não podem ser mais bem explicadas por 

outras questões, a exemplo de problemas com os pais e/ou professores, ou pela 

existência de outros transtornos da infância em comorbidade com o TDAH (ROHDE; 

HALPERN, 2004). Segundo Coutinho, Mattos, Schmitz, Fortes e Borges (2009), 

também é importante que a avaliação de cada criança seja feita tendo por base o relato 

de mais de um informante, a exemplo de pais e professores, tendo em vista que cada um 

descreverá mais adequadamente os comportamentos vivenciados no ambiente em se dá 
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o seu contato com a criança. Entretanto, cabe ressaltar que a concordância no 

diagnóstico de TDAH entre pais e professores em geral é baixa ou moderada, inclusive 

com frequente divergência quanto à classificação do transtorno por subtipos e, sendo a 

avaliação feita pelos pais, a que usualmente relata um maior número de sintomas 

(COUTINHO et al., 2009; MITSIS; MCKAY; SCHULZ; NEWCORN; HALPERIN; 

2000).  

Como descrito anteriormente, o TDAH é considerado um dos distúrbios 

comportamentais mais frequentes na infância (APA, 2002), tendo uma taxa média de 

5,9% de prevalência na população mundial da idade escolar até os 18 anos, de acordo 

com dados de Polanczyk et al. (2007). Entretanto, estudos isolados demonstram que as 

taxas entre os países são muito variadas, a exemplo da França, que varia entre 3,5% e 

5,6% (LECENDREUX; KONOFAL; FARAONE, 2010), do Reino Unido, com 8% 

(ALLOWAY; ELLIOTT; HOLMES, 2010), da Alemanha, com 4,9% (HUSS; 

HÖLLING; KURTH; SCHLACK, 2008), dos Estados Unidos, sendo 8,7% para a 

população geral (FROEHLICH ET AL., 2007) e 4,4% para a população adulta 

(KESSLER et al., 2006) e do Qatar, com 9,4% (BENER; QAHTANI; ABDELAAL, 

2006). Já no Brasil, dois estudos com estudantes de escolas públicas e de mesma média 

de idade (12 anos) também apresentaram resultados distintos: 8,6% (PASTURA; 

MATTOS; ARAÚJO, 2007) e 17% (VASCONCELOS et al., 2003). Para alguns autores 

(e.g., GOLFETO; BABROSA, 2003; POLANCZYK et al., 2007; STEFANATOS; 

BARON, 2007), tantas diferenças ocorrem devido à variação no tipo de metodologia 

aplicada em cada estudo, principalmente quando se refere ao tipo de amostra e aos 

critérios para diagnóstico. Um exemplo disso foi percebido por Polanczyk et al. (2007), 

os quais verificaram que pesquisas que utilizam os itens do DSM-IV como critérios de 

diagnóstico apresentam maior índice de prevalência para o TDAH do que quando 

utilizados o DSM-III ou a CID-10. 

Ainda sobre taxas de prevalência, estudos apontam que cerca de 70% dos 

adolescentes que apresentam essa desordem quando crianças mantêm o diagnóstico aos 

14 anos e que, parte dessa porcentagem, ainda apresentará o quadro ao final da 

adolescência e na vida adulta (SHEKIM; ASARNOW; HESS; ZAUCHA; WHEELER, 

1990). Entretanto, na fase adulta as características se modificam e os sintomas de 

hiperatividade tendem a diminuir, enquanto os de desatenção e impulsividade 

permanecem (BENCZIK, 2002; RODHE et al., 2003). Já em relação ao gênero mais 

acometido, a proporção de sujeitos com diagnóstico é maior no sexo masculino do que 
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no feminino, o que pode ter como uma das explicações a distinta expressão fenotípica 

entre ambos. Com frequência, as mulheres apresentam mais sintomas de desatenção, ao 

passo que nos homens é comum a hiperatividade/impulsividade, característica que é 

mais facilmente identificada, além de socialmente problematizada pelo fato desse tipo 

de comportamento muitas vezes interferir no funcionamento geral de outras pessoas 

(AACAP, 1997; GOLFETO; BARBOSA, 2003; OMS, 1993; STEFANATOS; 

BARON, 2007).  

A presença de outras dificuldades associadas aos sintomas do TDAH pode 

representar apenas problemas secundários ao quadro, ou mesmo pode indicar a presença 

de comorbidades, como os transtornos de aprendizagem, de conduta, de personalidade, 

depressão, transtornos invasivos do desenvolvimento, abuso de substâncias psicoativas, 

entre outros (BARKLEY, 2002; BIEDERMAN et. al., 2006; LOUZÃ NETO, 2007; 

OMS, 1993; RIZZUTTI et al., 2008). Em uma amostra de alunos do ensino fundamental 

com TDAH, Pastura et al. (2007) detectaram que 58% dos casos apresentavam 

comorbidades, sendo a mais frequente o transtorno opositivo-desafiador, presente em 

38,5%, seguido pelo transtorno de tiques (15,4%).  

Porém, é necessário também enfatizar que a presença do TDAH como quadro 

secundário também é frequente e precisa ser melhor avaliada. Conforme citado por 

Hayashiuchi et al. (2012), por exemplo, sinais de desatenção e hiperatividade em 

crianças e adolescentes com deficiência intelectual muitas vezes são subestimados ou 

identificados como consequências naturais dos déficits cognitivos, apesar de na 

realidade serem problemas de comportamento que podem comprometer a adaptação 

psicossocial em diversos contextos. Infelizmente, a não identificação das comorbidades 

é algo recorrente no meio clínico e extremamente prejudicial pela implicação que pode 

ter nos momentos do diagnóstico, do estabelecimento do tratamento e da intervenção 

que serão indicados para cada caso, como colocado por Stefanatos e Baron (2007). 

Sobre a etiologia do TDAH, diversas possibilidades são levantadas e 

constantemente pesquisadas, destacando-se a associação entre fatores genéticos e 

ambientais (BARKLEY, 2002; BENCZIK, 2002; ROHDE; HALPERN, 2004; 

ROMAN; SCHMITZ; POLANCZYK; HUTZ, 2003; STEFANATOS; BARON, 2007). 

Para Benczik (2002), alguns fatores podem ser: hereditariedade; uso, por parte da mãe, 

de substâncias tóxicas durante a gestação; sofrimento fetal; exposição a chumbo; 

problemas familiares; além do modelo de substrato cognitivo do TDAH, sugerido por 
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Castellanos, Sonuga-Barke, Milham e Tannock (2006), que propõe a integração de 

aspectos genéticos, neurobiológicos e fenotípicos.  

A predisposição genética tem se mostrado um fator constantemente presente na 

determinação do TDAH, o que pode ser observado em estudos com gêmeos 

monozigóticos e com pais e filhos, em que há alta concordância no diagnóstico familiar, 

ao contrário de amostras com gêmeos dizigóticos ou com filhos adotivos, em que, 

apesar de haver concordância, ela é significativamente mais baixa. Se esta descoberta 

comprova, por um lado, a influência da hereditariedade na presente desordem, por outro 

demonstra a participação ativa do contexto ambiental, quando afirma existir alguma 

taxa de TDAH em filhos adotivos de pais diagnosticados (FARAONE; DOYLE, 2001; 

STEFANATOS; BARON, 2007; THAPAR; HOLMES; POULTON; HARREINGTON, 

1999; ROMAN et al., 2003; TANNOCK, 1998).  

Algumas das interferências ambientais já relatadas na literatura são o fumo e a 

exposição a substâncias psicoativas, como álcool e drogas, durante a gestação; parto 

prematuro; constantes brigas familiares; presença de pais com transtornos mentais; 

divórcios/separações; criminalidade na família; colocação da criança em lar adotivo; 

imitação, o que pode levar a criança a reproduzir comportamentos 

hiperativos/impulsivos/desatentos percebidos em outros; e dificuldades na interação 

social, o que muitas vezes acaba reforçando maus comportamentos (BARKLEY, 2002; 

BIEDERMAN; FARAONE, 2005; STEFANATOS; BARON, 2007).  

Uma das vertentes bastante enfatizadas por estudos sobre as causas do TDAH é a 

de uma provável alteração neurobiológica. Roth e Saykin (2004) apontam para a 

influência de uma deficiência no circuito fronto-estriatal-talâmico-cortical que pode ser 

gerada por anormalidades dopaminégicas. De modo complementar, Barkley (2002) 

sugeriu tanto uma redução da quantidade dos neurotransmissores dopamina e 

norepinefrina durante a atividade cerebral, quanto um rebaixamento da atividade 

elétrica e do fluxo sanguíneo na região pré frontal do córtex, responsável pelas 

atividades das funções executivas. Conforme o mesmo autor, a evidência de que essa 

teoria é coerente está no fato de que o tratamento com psicoestimulantes é eficaz na 

melhora dos sintomas primários do TDAH e das disfunções cognitivas, o que ocorre 

devido ao aumento das atividades neuronais nas referidas regiões. Já Tannock (1998) 

afirma que o TDAH está implicado em fatores genéticos, disfunção no sistema 

frontoestriatal e problemas no controle inibitório.  
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Diante da revisão citada, é possível concluir, de modo sintetizado, que 

dificuldades na motricidade e na linguagem, comportamentos anti-sociais, desatenção, 

hiperatividade e impulsividade são características marcantes no TDAH, entretanto, o 

comprometimento cognitivo também deve ser reconhecido, destacando-se, como citado 

anteriormente, o déficit das funções executivas (LOUZÃ NETO, 2007; OMS, 1993; 

ROTH; SAYKIN, 2004; SILVA; SOUZA, 2005). Essa disfunção vem sendo observada 

por meio de pesquisas que utilizam medidas de avaliação ou testes neuropsicológicos, e 

que revelam que o desempenho de sujeitos com TDAH, independentemente do subtipo, 

normalmente se encontra prejudicado (HOLMES et al., 2010; ROTH; SAYKIN, 2004; 

WOODS; LOVEJOY; BALL, 2002), conforme será apresentado no tópico a seguir.   

 

2.1- ASSOCIAÇÕES ENTRE FUNCIONAMENTO EXECUTIVO E TDAH 

 

Apesar de não ser um fator determinante para diagnóstico, a presença de déficits 

executivos no TDAH tem sido frequentemente constatada e, relacionado a isso, o 

comprometimento geral do transtorno tem sido mais evidente quando associado a tais 

disfunções (NIGG et al., 2005; WILLCUT et al., 2005). Para Barkley (2002), além de as 

habilidades executivas se desenvolverem mais tardiamente, elas são menos refinadas em 

crianças com TDAH do que naquelas com desenvolvimento típico. Como já foi 

descrito, segundo alguns pesquisadores (e.g., BARKLEY, 2002; CARTER et al., 1995; 

MATTOS et al., 2003) é provável que o quadro clínico do TDAH decorra de uma 

alteração no desenvolvimento e no funcionamento do córtex pré-frontal e das suas 

conexões com a rede subcortical.  

 Dentre as dificuldades decorrentes dessas alterações que são comumente 

relatadas por pacientes diagnosticados, Mattos et al. (2003) citam dificuldades em 

aspectos como tomar iniciativas, principalmente quando não há estímulos externos; 

dificuldades em planejar, estabelecer e organizar prioridades; falhas em relação ao 

controle do tempo, de prazos e da vida financeira; sonolência diurna; instabilidade da 

motivação, perdendo rapidamente o entusiasmo; não conclusão de tarefas; baixa 

tolerância à frustração; e problemas de memorização. Em acordo com esses dados, 

conforme Wasserstein e Lynn (2001) os principais comprometimentos estão em iniciar 

tarefas, inibir estímulos, modular afetos e emoções, estabelecer metas, planejar e na 

capacidade de se automonitorar, ou seja, de adequar as ações às consequências. Todas 

essas dificuldades estão relacionadas às funções executivas e/ou à autorregulação. 
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Willcutt et al. (2005) procuraram validar a teoria de que os sintomas do TDAH 

são originados a partir de um déficit primário das funções executivas e, para isso, 

realizaram uma metanálise com 83 estudos que utilizaram medidas de funções 

executivas em grupos com e sem o transtorno. Algumas das principais medidas foram o 

Continuous Performance Test (CPT), Teste de Wisconsin, Teste de Trilhas Parte B,e os 

Testes das Torres de Londres e de Hanoi. As análises distinguiram os dois grupos em 

todas as treze medidas utilizadas, sendo as mais consistentes relacionadas ao tempo de 

reação no stop-signal e aos erros por omissão no CPT. A metanálise concluiu que o 

TDAH está associado aos déficits executivos, sendo os efeitos mais fortes obtidos para 

controle inibitório, memória de trabalho, vigilância e planejamento. Já a flexibilidade 

cognitiva, o controle de interferência no Teste de Stroop e a orientação da atenção 

visuoespacial mostraram efeitos inconsistentes, levando a acreditar que essas 

habilidades pouco provavelmente serão consideradas déficits neuropsicológicos 

primários no TDAH.  

Entretanto, os autores enfatizam que é necessário ter cautela na interpretação 

desses resultados, devido às diferenças no modo de seleção das amostras de cada estudo 

incluído na metanálise, dos critérios diagnósticos utilizados para definir os grupos, e no 

controle de variáveis como inteligência, habilidade de leitura e na sintomatologia de 

outros transtornos. Além disso, apesar de o resultado mostrar a relevância do 

comprometimento executivo na neuropsicologia do TDAH, não é possível afirmar que 

este fator, isoladamente, é suficiente para justificar todos os casos, assim como em 

outras psicopatologias do desenvolvimento, em que é improvável detectar uma única 

causa, já que são em grande parte multifatoriais.  

Avila et al. (2004) aplicaram testes para medir impulsividade em meninos com 

TDAH dos 6 aos 12 anos e, por meio de análise fatorial, identificaram que o Fator 1 

Controle Inibitório explicou 33% da variância, além de mostrar que na resolução de 

todas as medidas, a habilidade inibitória foi demandada em diferentes circunstâncias. O 

estudo sugeriu ainda que medidas distintas de impulsividade parecem estar relacionadas 

a um único construto, o controle inibitório, além de afirmar que a dificuldade em inibir 

pensamentos e comportamentos é o principal prejuízo cognitivo dessa desordem, 

corroborando com a teoria de Barkley (1997). Para Knapp, Rohde, Lyszkowski e 

Johannpeter (2002), o TDAH se associa ao déficit no comportamento inibitório, além da 

memória de trabalho, planejamento, autorregulação e limiar para ação dirigida a algum 

objetivo definido. Oosterlan, Scheres e Sergeant (2005) citam a memória de trabalho e o 
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planejamento como estando relacionados ao TDAH, ao mesmo tempo em que excluem 

a fluência verbal. 

Em outro estudo relacionando funções executivas e crianças com déficit de 

atenção, Valente (2003) verificou que o grupo com diagnóstico apresentou maior 

distrabilidade e menores controle motor, organização e modulação dos conjuntos de 

resposta em relação aos sujeitos controle. Comparando amostras com e sem TDAH na 

faixa etária dos 8 aos 11 anos, Holmes et al. (2010) utilizaram medidas de 

funcionamento executivo, as quais foram capazes de distinguir os dois grupos quanto 

aos desempenhos na inibição cognitiva e motora, flexibilidade cognitiva, planejamento 

e memória de trabalho. Já em estudo brasileiro, Assef (2005) encontrou diferenças 

significativas entre crianças com e sem TDAH nos escores em tarefas de controle 

inibitório, atenção seletiva e flexibilidade cognitiva. A partir dos resultados, fica 

evidente a importância que a avaliação executiva tem na identificação do TDAH. 

A avaliação das funções executivas também tem sido discriminativa do efeito da 

medicação em sujeitos com TDAH. Barnett et al. (2001) mensuraram a memória de 

trabalho espacial em crianças dos 6 aos 12 anos, que estavam subdivididas em três 

grupos, a saber, TDAH com uso de medicação, TDAH sem uso de medicação e grupo 

controle. O déficit identificado na habilidade avaliada foi significativamente pior no 

segundo grupo, quando comparado terceiro e, ao mesmo tempo, não houve diferença 

significativa entre o primeiro e o terceiro grupo. Ou seja, nesse estudo as crianças com 

TDAH sem uso de medicação apresentaram os piores desempenhos na tarefa de 

memória de trabalho espacial. No mesmo sentido, Kempton et al. (1999) pesquisaram o 

funcionamento executivo por meio de uma bateria de testes em crianças de 6 a 12 anos, 

diagnosticadas com TDAH, separadas em grupos de acordo com o uso ou não de 

medicação psicoestimulante. Os dados sugeriram que o grupo não-medicado apontou 

disfunção nas habilidades de planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho 

espacial e no tempo até iniciar a tarefa, ao passo de que na amostra com uso de 

medicamento não foi identificado nenhum déficit. Esses resultados corroboram a teoria 

do prejuízo cognitivo no referido transtorno e, mais especificamente, o associa às 

habilidades executivas, além de sugerir a eficácia dos fármacos estimulantes como 

agente capaz de promover a remissão dessas disfunções.   

Já em relação à relevância de estudos que busquem investigar diferenças entre 

gêneros no TDAH, O’Brien et al. (2010) examinaram o desempenho de meninos e 

meninas dos 8 aos 13 anos, diagnosticados, além de um grupo controle, em testes de 
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habilidades executivas como controle inibitório, preparação para a resposta, a qual 

inclui eficiência e consistência na velocidade de resposta, memória de trabalho verbal e 

espacial, e planejamento. Os dados indicaram que, em relação aos sujeitos sem 

transtorno, o grupo experimental obteve significativamente mais déficits executivos em 

todas as habilidades mensuradas. Quanto à análise entre os sexos, meninos e meninas 

mostraram os mesmos tipos de falhas na execução das tarefas de memória de trabalho e 

preparação para resposta, ao passo que na avaliação relativa à inibição de respostas os 

meninos apresentaram mais comprometimentos e, em relação ao planejamento, as 

meninas mostraram mais dificuldades.  

A maioria dos estudos citados, porém, não conduziu análises considerando o 

subtipo do transtorno, o que, segundo Sánches-Carpintero e Narbona-García (2001), é 

essencial quando se pretende investigar possíveis comprometimentos executivos. De 

acordo com os mesmos autores, os indivíduos com TDAH do tipo combinado 

apresentam, por exemplo, um déficit na inibição do comportamento, enquanto os do 

tipo predominantemente desatento demonstram grandes dificuldades nas tarefas que 

requerem “controle mental”, tais como mudança de objetivo e planejamento. 

Considerando as diferentes classificações do TDAH, Nigg, Blaskey, Huang-Pollock e 

Rappley (2002) compararam o desempenho de crianças de 7 a 12 anos em algumas 

medidas de funções executivas. A amostra foi dividida em três grupos: controle, 

TDAH-D e TDAH-C. Observou-se que ambos os grupos com TDAH apresentaram 

dificuldade para iniciar a tarefa; apenas os meninos do subtipo combinado apresentaram 

comprometimento na inibição motora e no planejamento; e ambos os grupos 

experimentais foram mais lentos do que o controle no tempo de execução do Teste de 

Stroop. Para os autores, a depender das habilidades avaliadas, são poucas as diferenças 

entre os subtipos de TDAH, quando levado em consideração o caráter neuropsicológico; 

além disso, como foi observado no estudo, ainda é preciso mensurar as diferenças entre 

gêneros.   

Com o objetivo de testar a teoria de Barkley (1997), a qual afirma que os subtipos 

de TDAH que apresentam hiperatividade na sintomatologia têm um déficit executivo 

geral, secundário a uma disfunção primária do controle inibitório, Geurts et al. (2005) 

buscaram averiguar se o TDAH-C e o TDAH-D podem ser diferenciados um do outro 

em testes de funções executivas. Foram avaliados 16 meninos de cada um dos grupos 

citados, além de 16 de um grupo controle, sendo a faixa etária dos 6 aos 13 anos. As 

análises da pesquisa refutaram o modelo de Barkley e mostraram que, apesar da 
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identificação do comprometimento do controle inibitório nas crianças com TDAH-C, o 

único dano secundário encontrado foi na flexibilidade cognitiva. Além disso, os dois 

subtipos de TDAH investigados não foram diferenciados nas medidas de funcionamento 

executivo.  

Além da necessidade de mais estudos buscando compreender o comprometimento 

executivo no TDAH em relação a características específicas da amostra, como idade, 

gênero e subtipo do transtorno, bem como em relação aos testes usados, segundo 

Biederman et al. (2004) e Lawrence et al. (2004), também pouco se conhece sobre a 

relação entre comprometimentos nas funções executivas e prejuízos na vida real, no 

contexto social dos sujeitos com TDAH. Isso ocorre, principalmente, pelo fato de os 

estudos se restringirem a avaliações pouco ecológicas. Por esta razão, Lawrence et al. 

(2004) avaliaram habilidades executivas em crianças com e sem TDAH, fazendo uso de 

dois instrumentos neuropsicológicos, o Teste de Stroop (GOLDEN, 1978) e o Teste de 

Wisconsin (HEATON et al., 1993), bem como de outras duas medidas ecológicas, 

desempenho em um jogo de videogame e em tarefas em um zoológico.  

Nos resultados, os sujeitos do grupo clínico apresentaram déficit na flexibilidade 

cognitiva por meio de erros e respostas perseverativas, conforme avaliada pelo Teste de 

Wisconsin e pela tarefa do videogame, além de terem maior dificuldade em detectar as 

regras estabelecidas. Também se observou problema na velocidade de processamento 

em todas as atividades para as crianças com TDAH, embora não tenham sido 

encontradas diferenças significativas em termos de escores. Esse estudo corrobora a 

possibilidade de rebaixamento executivo em crianças com TDAH, bem como demonstra 

que esses prejuízos, na maioria das vezes detectados por medidas laboratoriais, podem 

ser generalizados para situações da vida real. 

Há, também, estudos que usaram grupos de crianças com TDAH, com e sem 

disfunção executiva, pois, segundo Biederman et al. (2004) e Lambek et al. (2010), 

apenas 30% a 50% das crianças diagnosticadas com TDAH apresentam déficit 

executivo. Ou seja, para esses autores é possível concluir que em metade dos casos o 

transtorno é mediado por outros fatores, como processos motivacionais. Portanto, a 

formação desses grupos em algumas pesquisas tem por objetivo verificar se o prejuízo 

funcional do TDAH ocorre independentemente do funcionamento executivo. Em outras 

palavras, a intenção é investigar se o TDAH, quando associado à disfunção executiva, 

apresenta uma sintomatologia mais deficitária do que quando não há disfunção, o que 
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significaria que, pelo menos em parte, a manifestação do transtorno decorre do 

comprometimento executivo. 

Biederman et al. (2004) buscaram verificar a associação entre disfunção executiva 

e comprometimentos acadêmico e psicossocial no TDAH. Para isso, foi composta uma 

amostra de crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos com TDAH, sendo um grupo 

diagnosticado com disfunção executiva (TDAH+DE) e outro sem, além de um grupo 

controle. O critério para definição dos grupos foi que para se encaixar no TDAH + DE o 

sujeito deveria apresentar baixo desempenho em pelo menos duas medidas de avaliação 

executiva. As habilidades executivas mensuradas foram vigilância e distratibilidade, 

planejamento e organização, inibição de comportamentos, flexibilidade e categorização, 

atenção seletiva, varredura visual e aprendizagem verbal. 

As duas amostras com TDAH tiveram desempenho inferior ao do grupo controle 

em medidas acadêmicas e, ao mesmo tempo, o grupo TDAH+DE demonstrou ter 

significativamente maior probabilidade de repetência e pior desempenho acadêmico do 

que o grupo com TDAH puro. Ainda, ambos os grupos experimentais mostraram 

comprometimento significativo no funcionamento global e interpessoal em relação ao 

grupo controle. Ao finalizar, os autores ressaltaram que os danos executivos nas 

crianças dessa amostra colaboraram com o agravamento do comprometimento 

educacional, dano esse que naturalmente já existe nesse transtorno, e sugerem como 

fator remediador intervenções que previnam ou melhorem essas perdas. Portanto, é 

possível concluir que o TDAH, quando associado à disfunção executiva, é uma forma 

mais grave da doença. 

Objetivo semelhante teve o estudo Lambek (2010), o qual buscou encontrar 

diferenças entre os grupos em relação aos aspectos comportamental, acadêmico, 

cognitivo e motivacional em crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, considerando 

amostras de TDAH com e sem prejuízo no funcionamento executivo, somadas a um 

grupo controle. O grupo com disfunção executiva foi determinado por ter uma 

pontuação nas medidas abaixo do décimo percentil, em relação a uma amostra da 

população com idade equivalente. A amostra foi avaliada nas habilidades de inibição de 

comportamento, memórias de trabalho espacial e verbal, planejamento e flexibilidade 

cognitiva.  

Os resultados obtidos sugeriram que o grupo TDAH sem disfunção executiva 

apresentou significativamente menos sintomas de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade relatados pelos pais ou professores, bem como problemas acadêmicos, 
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quando comparados aos grupos com TDAH + DE. Já na avaliação do QI, houve efeito 

significativo de grupo, em que o grupo com desenvolvimento típico desempenhou-se 

melhor do que toda a amostra experimental (todas as crianças do estudo com TDAH). 

Além disso, uma avaliação intra-grupo indicou que os sujeitos com TDAH sem 

disfunção executiva tiveram o QI mais elevado do que aqueles com TDAH+DE. Sobre 

o fator motivacional, nenhum dos grupos se diferenciou significativamente de outro, ou 

seja, todos tiveram estratégias de resposta comparáveis. 

Porém, não há total concordância em relação aos déficits executivos no TDAH. 

Por exemplo, em uma amostra composta por adultos dos 18 aos 59 anos, Saboya et al. 

(2009) avaliaram déficits executivos entre indivíduos com e sem TDAH e concluíram 

que nenhuma diferença significativa foi identificada entre os grupos em nenhuma das 

medidas utilizadas, que foram os Testes da Torre de Hanói, Wisconsin, Digit Span, 

Trilhas Parte A e B, Stroop e as Matrizes progressivas Coloridas de Raven. Os autores 

sugeriram que o resultado pode ter decorrido de fatores como a falta de sensibilidade da 

bateria de testes em diferenciar esses grupos, o tamanho reduzido da amostra, ou pelo 

fato de o grupo experimental não ter comprometimentos funcionais tão significativos.  

Resumidamente, embora haja certa consistência nos estudos que mostram 

disfunção executiva em crianças e adolescentes com TDAH, os dados ainda apresentam 

algumas incongruências, especialmente no que se refere à quais habilidades executivas 

são mais frequentemente comprometidas e em quais subtipos de TDAH (SABOYA et 

al., 2007; BARKLEY, 2011). Uma das possíveis causas dessa falta de unanimidade nos 

resultados das pesquisas pode ser decorrente de diferenças metodológicas ou mesmo de 

falhas no delineamento desses estudos (GEURTS et al., 2005). De qualquer modo, 

ressalta-se a importância de que mais pesquisadores investiguem essas questões, com o 

objetivo de que sejam identificadas as habilidades mais comprometidas em cada subtipo 

de TDAH. 

Além disso, ademais à identificação das habilidades rebaixadas, é relevante que 

sejam testados procedimentos de intervenção que auxiliem e estimulem as crianças a 

alcançarem níveis mais adequados de funcionamento executivo (DIAMOND; 

BARNETT; THOMAS; MUNRO, 2007a). De fato, pesquisas recentes têm sugerido que 

é possível promover o desenvolvimento das funções executivas por meio de atividades 

específicas, indicando evidências de aumentos significativos no funcionamento 

executivo como resposta à intervenção em diferentes grupos, incluindo desde crianças 

sem alterações psicopatológicas, mas com rebaixamento executivo em idade escolar 
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(ROSÁRIO; SOARES; NÚÑES; GONZÁLEZ-PIENDA; RÚBIO, 2004) e em idade 

pré-escolar (BARNETT et al.; 2008; DIAMOND et al., 2007a; DOWSETT; LIVESEY, 

2000; ROSÁRIO; COSTA; et al., 2007), até indivíduos com transtornos 

psicopatológicos ou neurológicos, como esquizofrenia (WYKES et al., 2007), autismo 

(OZONOFF; CATHCART, 1998), lesões cerebrais (LEVINE et al., 2000) e transtorno 

do déficit de atenção e hiperatividade (PAPAZIAN; ALFONSO; LUZONDO; 

ARAGUEZ, 2009), sobre o qual está dedicado o tópico abaixo. 
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3. TRATAMENTOS NO TDHA 

 

Por ser considerado um transtorno multideterminado, é fundamental que a 

avaliação e o tratamento no TDAH sejam realizados em conjunto por profissionais das 

áreas da saúde e educação, com o objetivo de identificar as dificuldades referentes a 

cada caso e, em consequência, promover os tipos de intervenção mais adequados a fim 

de melhorar a qualidade de vida do indivíduo em diferentes aspectos (BARKLEY, 

2002; CORREIA FILHO; PASTURA, 2003; STEFANATOS; BARON, 2007).  

Método de primeira linha no tratamento do TDAH, o uso de medicamentos, em 

especial os estimulantes, mostra-se muito eficaz. No Brasil, o metilfenidato é o mais 

indicado e tem como mecanismo gerar o aumento do fluxo sanguíneo e da atividade 

elétrica na parte frontal do cérebro, melhorando, portanto, o estado de alerta e 

promovendo a redução da sensação de fadiga, da atividade motora e da impulsividade, 

auxiliando na manutenção da atenção (BARKLEY, 2002; CORREIA FILHO; 

PASTURA, 2003; STEFANATOS; BARON, 2007). De modo simplificado, o uso de 

fármacos não têm efeitos curativos, mas podem proporcionar uma melhor adequação às 

demandas do ambiente, melhora no rendimento escolar e nas relações interpessoais. 

 Andrade e Scheuer (2004) conduziram um estudo no Brasil que mostrou a 

eficácia do metilfenidato nos resultados da versão abreviada do Questionário de 

Conners para pais e professores (BARBOSA; GOUVEIA, 1993), um instrumento de 

avaliação de TDAH. A amostra foi formada por meninos de 7 a 11 anos com 

diagnóstico de TDAH e a avaliação foi realizada em dois momentos distintos: antes de 

iniciar o uso do medicamento e posteriormente, passados de seis a oito meses do 

tratamento. Foi observada uma redução da pontuação no questionário em todas as 

crianças, além de uma significativa melhora clínica.  

Contudo, apesar dos benefícios indiscutíveis do metilfenidato, ainda há 

controvérsias sobre o quanto o medicamento promove mudança permanente no 

funcionamento dos sujeitos com TDAH, nos comportamentos mais adaptativos e 

funcionais, como também sobre o quanto ele é eficaz e ajuda no discernimento de 

modos de funcionamento cognitivo e emocional inadequados. É possível que, por essa 

razão, algumas das vezes os benefícios observados nesse tipo de terapêutica são 

pequenos, principalmente em se tratando de funções executivas e autorregulação. Nesse 

sentido, em paralelo ao uso de psicofármacos, tratamentos não medicamentosos são 

comumente associados (WASSERSTEIN; LYONN, 2011). A psicoterapia, por 
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exemplo, tem forte indicação em grande parte dos casos, sendo a abordagem da terapia 

cognitivo-comportamental (TCC) a que apresenta comprovadamente maior eficácia em 

seus resultados. Entretanto, apesar de as técnicas utilizadas pela TCC serem 

reconhecidas como as mais adequadas para o tratamento no TDAH, alguns autores (e.g., 

BARKLEY, 1997; KENDALL; MACDONALD, 1993) têm ido de encontro a essa 

afirmação por acreditarem que elas podem solucionar melhor psicopatologias que 

englobam as distorções cognitivas, como depressão e ansiedade, o que não é o caso do 

TDAH, que é caracterizado por déficits resultantes da imaturidade cognitiva baseada em 

processos neurobiológicos.  

Um tipo de intervenção fundamentada na TCC foi efetuada por Miranda et al. 

(2002), os quais trabalharam com crianças com TDAH na faixa etária dos 8 aos 9 anos, 

sendo divididas em um grupo com participação numa intervenção que se baseou em 

técnicas cognitivo-comportamentais, esclarecimentos sobre o transtorno para pais e 

professores e sobre os melhores métodos de ensino para crianças com TDAH; e outro 

grupo sem treino. Ambos passaram por avaliação antes e após o procedimento.  

Os resultados do treino mostraram-se efetivos na melhora do desempenho da 

autorregulação; entretanto, em relação às medidas neuropsicológicas, a progressão na 

habilidade de executar as tarefas foi pequena no grupo experimental. Já a avaliação por 

parte dos pais mostrou ganhos significativos sobre os sintomas primários do TDAH, 

bem como na ansiedade e nos comportamentos anti-sociais. Do mesmo modo, os 

professores perceberam redução dos comportamentos hiperativos/impulsivos, dos 

problemas de aprendizagem, da inibição e da mal-adaptação escolar, além do aumento 

do autocontrole. Foi detectado, também, maior desenvolvimento acadêmico nas áreas de 

matemática e ciências naturais. Corroborando Barkley (1997), Kendall e MacDonald 

(1993), o estudo não foi capaz de indicar melhoras significativas diretamente 

relacionadas aos sintomas cognitivos do TDAH. 

De acordo com Murphy et al. (2010), Swartz, Prevatt e Proctor (2005) e 

Wasserstein e Lyonn (2011), um tipo de intervenção que tem ganhado popularidade 

entre sujeitos com TDAH é o coaching, técnica conduzida por um profissional 

denominado coach. Nesse tipo de intervenção, o profissional procura tornar o indivíduo 

com transtorno apto a organizar e executar as suas responsabilidades, buscando o 

aumento da concentração, da autorregulação e da capacidade de planejar, a redução da 

ansiedade e das dificuldades sociais, bem como o aprendizado da administração do 

tempo, tanto na vida acadêmica ou profissional, como no dia-a-dia. Ainda de acordo 
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com os mesmos autores, o coaching normalmente é indicado a partir do início da fase 

adulta, quando a pessoa deixa a escola. Nesse período, além de perder o apoio e os 

limites fornecidos por professores e pais, dos quais se distanciam razoavelmente, há 

maiores riscos quanto ao uso e abuso de substâncias, problemas de interação social e 

baixa auto-estima.  

Um dos maiores objetivos do coach é fazer com que o paciente consiga criar uma 

estrutura capaz de realizar mudanças na sua organização e identificar estratégias que 

contornem os comportamentos inadequados resultantes dos déficits no funcionamento 

executivo (MURPHY ET AL., 2010; SWARTZ; PREVATT; PROCTOR, 2005; 

WASSERSTEIN; LYONN, 2011). Entretanto, esse tipo de procedimento não se detém 

à resolução de problemas emocionais, cognitivos e comportamentais devendo, por esta 

razão, estar associado a outras formas de terapia.  

Adicionalmente, nos casos em que a criança apresenta algum tipo de dificuldade 

de aprendizagem, podem ser sugeridos a avaliação e o acompanhamento 

psicopedagógicos (CORREIA FILHO; PASTURA, 2003; MATTOS; SABOYA; 

KAEFER; KNIJNIK; SONCINI, 2003; MOOJEN; DORNELES; COSTA, 2003; 

ROHDE; HALPERN, 2004; STEFANATOS; BARON, 2007). A intervenção 

psicopedagógica é importante porque auxilia atuando diretamente sobre a dificuldade 

escolar apresentada pela criança, suprindo a defasagem, reforçando o conteúdo e 

possibilitando condições para que novas aprendizagens ocorram (BENCZIK, 2002). 

Além das evidências da eficácia de tratamentos medicamentosos, psicoterápicos e 

psicopedagógicos, recentemente muitos estudos vêm enfatizando o papel das 

intervenções cognitivas na redução do impacto do TDAH na vida de quem é 

diagnosticado. Miller e Hinshaw (2010), por exemplo, conduziram uma pesquisa 

longitudinal realizada com uma amostra de meninas dos 6 aos 12 anos, com e sem 

TDAH. Foi observado que o desempenho em funções executivas durante a infância é 

um fator preditivo do desempenho acadêmico e do funcionamento social em ambos os 

grupos e, adicionalmente, prediz também o funcionamento global de adolescentes com 

TDAH. Esses dados mostram que, em todos os casos pesquisados, melhores escores em 

tarefas de habilidades executivas na infância podem prever melhores desempenhos 

durante a adolescência. Para os autores, os resultados do trabalho são importantes 

porque indicam a relevância e os benefícios que a avaliação e as intervenções cognitivas 

precoces, principalmente de funções executivas, podem gerar no desenvolvimento 
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infantil, podendo assim prevenir dificuldades tanto em sujeitos com desenvolvimento 

típico, quanto com diagnósticos psiquiátricos, a exemplo do TDAH. 

Diferente de outros tipos de remediação, que têm como foco apenas o uso de 

contingências, que contam com modeladores externos para modificar os 

comportamentos e que pouco demandam da auto-consciência (por exemplo medicação, 

esquema de contingências e coaching), a estimulação cognitiva requer um componente 

adicional que é a manipulação cognitiva, fazendo com que o participante aprenda a 

controlar os seus próprios comportamentos, tornando a intervenção mais complexa e 

gerando resultados mais consistentes e duradouros. Além disso, se uma das causas do 

TDAH pode ser resultante de problemas nos sistemas neuronais, então o 

restabelecimento dessas conexões deve melhorar a sintomatologia, o que é passível de 

ocorrer por meio de intervenções cognitivas (MIRANDA; PRESENTACIÓN; 

SORIANO, 2002; WASSERSTEIN; LYONN, 2001).  

Segundo Miranda, Presentación e Soriano (2002), esses treinos precisam 

considerar o papel ecológico que devem ter, sendo direcionados aos benefícios nos 

contextos da vida real, a fim de generalizar os resultados obtidos em medidas 

laboratoriais para todos os aspectos do dia-a-dia. De acordo com os mesmos autores, 

tais procedimentos precisam trabalhar atitudes que sejam mais próximas do real vivido 

pelos sujeitos, pois dessa forma é possível demandar, avaliar e reabilitar habilidades 

como planejamento, coordenação, inibição e atenção, além de promover interação entre 

pares e participação ativa no processo, como pode acontecer, por exemplo, em salas de 

aula. Alguns exemplos de estudos com intervenção estão descritos a seguir. 

Ao longo de cinco semanas, crianças pré-escolares com idades entre 4 e 5 anos 

receberam um treino computadorizado durante 15 minutos por dia, com o objetivo de 

estimular ou a memória de trabalho visuoespacial e verbal ou o controle inibitório, 

numa pesquisa conduzida por Thorell et al. (2009). O resultado indicou efeito 

significativo para o grupo que participou das atividades relativas à memória de trabalho 

nas tarefas incluídas no programa e naquelas que medem o mesmo construto avaliado, 

mas que não foram treinadas, como também em alguns testes de atenção. Entretanto, 

nenhum efeito foi refletido nas habilidades de controle inibitório e resolução de 

problemas. Já o grupo que recebeu estimulação de controle inibitório melhorou 

significativamente em algumas das medidas do treino, mas o efeito não foi generalizado 

para outras medidas do mesmo construto que não foram treinadas, nem para outras 

habilidades executivas.  
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Os autores indicam a possível necessidade de que alguma adaptação deva ser feita 

no treinamento do componente inibitório, embora enfatizem também que os resultados 

podem ter sido consequência das diferenças entre o quanto cada construto é mais 

vulnerável a modificações por meio de intervenções, além de considerar também que a 

maturação de cada região ocorre em um determinado tempo, o que é um processo que 

independe de remediação. Por fim, é ressaltado o papel que a estimulação cognitiva 

precoce da memória de trabalho pode ter em crianças com déficits de memória de 

trabalho, a exemplo de crianças com TDAH, as quais podem ter a sintomatologia do 

transtorno reduzida. 

Uma intervenção buscando estimular o controle inibitório foi realizada por 

Slusarek, Velling, Bunk e Eggers (2001), em que as crianças recebiam pouco ou muito 

incentivo motivacional dos aplicadores para inibir as suas respostas em uma 

determinada tarefa. Ficou demonstrado que quando recebiam pouco incentivo, as 

crianças apresentavam maiores dificuldades em inibir as suas respostas, como também 

um maior tempo de reação para cessar a tarefa, enquanto nos momentos em que eram 

mais fortemente motivadas executavam melhor a tarefa. 

Utilizando um material para desenvolvimento do componente atencional, o Pay 

Attention! (THOMSON et al., 1994), que tem por objetivo estimular atenção sustentada, 

seletiva, dividida e alternada, Kerns, Eso e Thomson (1999) realizaram uma intervenção 

com crianças de 7 a 11 anos diagnosticadas com TDAH. Os autores conduziram 

avaliações pré e pós-teste, compostas por uma bateria de testes de atenção, uma medida 

de desempenho acadêmico e uma escala de avaliação de comportamentos, a qual era 

preenchida por pais e professores. Os resultados indicaram que as crianças que 

participaram da intervenção apresentaram melhora no desempenho em diversas medidas 

de atenção sustentada e seletiva. Também houve progressão no desempenho acadêmico 

e uma tendência significativa de redução dos comportamentos de desatenção e 

impulsividade na escola, segundo escalas respondidas por professores. Já as medidas de 

desatenção-impulsividade e hiperatividade que foram preenchidas pelos pais não 

apresentaram diferenças na avaliação pré e pós-teste. O estudo sugere que intervenções 

objetivando desenvolver a atenção podem ser relevantes para melhorar as habilidades 

cognitivas em crianças com TDAH.   

Utilizando também o Pay Attention!, Tamm et al. (2010) realizaram um estudo a 

fim de verificar se esse treino pode ser adaptado ao contexto clínico, como também se é 

possível observar melhoras nos desempenhos dos tipos de atenção pesquisados 
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(sustentada, alternada, dividida e seletiva), nas funções executivas e nos sintomas do 

TDAH após o treino. Os dados revelaram que o treino utilizado foi bem aceito pelos 

pais e participantes e que o seu uso é viável, tanto na clínica, quanto na escola. Em 

relação às habilidades cognitivas, houve evolução do componente atencional, da 

inteligência fluida, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e habilidades 

metacognitivas. Houve ainda, declínio nos sintomas do TDAH, conforme informação 

dos pais e do relatório clínico gerado. Cabe citar que em uma avaliação realizada com 

metade da amostra do estudo nove meses após o término das atividades, os dados 

obtidos indicaram que os ganhos referentes à sintomatologia do transtorno 

permaneciam. 

No Brasil, um trabalho voltado para a tradução e adaptação do Pay Attention! foi 

realizado por Barbosa (2011) numa amostra de 10 crianças diagnosticadas com TDAH e 

em uso do metilfenidato, na faixa etária dos 7 aos 14 anos. As crianças participaram das 

atividades do programa uma vez por semana, totalizando 20 sessões. A análise 

comparativa entre os desempenhos pré e pós-teste indicou melhora na atenção 

sustentada, em comportamentos de caráter agressivo, e nos sintomas de hiperatividade e 

transtorno de conduta. Porém, quando os resultados desse grupo foram comparados aos 

de outras 10 crianças, também com TDAH e em tratamento medicamentoso, porém, 

sem participação em nenhuma atividade de intervenção, foi encontrada diferença 

significativa apenas em relação aos sintomas de hiperatividade.    

Papazian et al. (2009) conduziram uma pesquisa de intervenção em funções 

executivas, especificamente em controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade 

cognitiva, durante três anos com crianças pré-escolares com sintomatologia de TDAH 

do tipo combinado, comparando-os a um grupo controle. As crianças com intervenção 

tiveram uma melhora no desempenho das funções executivas proporcional ao tempo de 

exposição às atividades, ou seja, o desempenho foi levemente aprimorado decorrido 

apenas um ano da intervenção; um pouco mais expressivo na avaliação realizada no 

segundo ano; e consideravelmente mais significativo ao final do terceiro ano de 

treinamento. Já o desempenho dos sujeitos sem treinamento permaneceu o mesmo ao 

final do estudo. Além disso, houve também uma redução significativa dos sintomas de 

desatenção e hiperatividade/impulsividade no grupo de intervenção, ao contrário do 

grupo controle, que manteve o mesmo padrão de sintomatologia do início da pesquisa.   

Diariamente, durante cerca de quarenta minutos ao longo de um ano, Klingberg et 

al. (2005) realizaram uma intervenção de memória de trabalho com crianças de 7 a 12 
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anos, utilizando como ferramentas tarefas informatizadas que requerem ativação da 

própria memória de trabalho. Finalizado o período de treinamento, os participantes 

mostraram melhora no desempenho do pós-teste, desempenho esse que manteve-se após 

decorridos três meses do final das atividades, segundo  dados do follow up. Ademais, 

outros ganhos secundários foram evidenciados, a saber, melhoria na execução da 

memória de trabalho verbal, do controle inibitório, em tarefas complexas, além da 

redução dos sintomas de desatenção e hiperatividade-impulsividade.  

Os estudos citados anteriormente ilustram que intervenções específicas podem 

promover melhoras em tarefas executivas. Ou seja, fatores ambientais podem 

influenciar o funcionamento executivo, promovendo-o e sendo possível, então, 

programar situações ou atividades que auxiliem seu desenvolvimento (SEABRA, 2009). 

Como relatado acima, por meio de intervenção/estimulação cognitiva, diversas 

habilidades podem desenvolver-se, a exemplo da memória de trabalho, controle 

inibitório, atenção, planejamento, entre outras. De acordo com Kerns et al. (1999) e 

Posner e Raichle (1994), o mecanismo atuante na progressão dos desempenhos 

resultantes de treino decorrem da repetição de tarefas associadas à determinada 

habilidade, visto que a prática pode gerar adaptações nos sistemas neuronais, 

promovendo melhoras em múltiplas tarefas, como observado em estudos de 

neuroimagem.    

Segundo Thorell et al. (2009), as pesquisas vêm demonstrando fortemente a 

eficácia dos treinos cognitivos, entretanto, têm apontado também para uma contradição 

em relação ao fato de um benefício específico poder resultar de tipos diferentes de 

intervenção. Diante disso, os autores afirmam que três tipos de efeitos podem ser 

encontrados a partir das intervenções, que são haver melhora no construto estimulado 

pelo programa; desenvolver uma habilidade que não foi focada ao longo do processo de 

estimulação; ou ocorrer generalização de ganhos em aspectos cognitivos relacionados 

(por exemplo, treino de memória de trabalho apresentar resultados positivos no controle 

inibitório), ou em comportamentos relacionados ao construto que foi treinado (treino 

cognitivo refletir nos sintomas de desatenção, de hiperatividade ou em dificuldades 

acadêmicas). 

Felizmente, conforme já citado, estudos recentes têm sugerido a eficácia de 

intervenções em funções executivas em diferentes contextos, inclusive nos quadros de 

TDAH, podendo trazer ganhos significativos, tanto em testes executivos formais, 

quanto em situações ecológicas e no desempenho acadêmico. Entretanto, para Seabra 
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(2009), a tentativa de esboçar intervenções ecológicas que desenvolvam as funções 

executivas com autonomia e autorregulação é um desafio, visto que, por definição, as 

funções executivas referem-se a comportamentos auto-iniciados e auto-regulados. 

Sendo assim, apesar do aumento no número de pesquisas voltadas à área de intervenção 

de habilidades executivas no TDAH, de acordo com a literatura revisada, o tipo de 

treino que foi implementado neste projeto ainda não foi testado nessa população, mas 

apenas em crianças com desenvolvimento típico.   

Diamond et al. (2007b) buscaram averiguar o efeito do currículo Tools of The 

Mind (BODROVA; LEONG, 2001), que foi utilizado como uma das bases para o 

desenvolvimento das atividades desta pesquisa, em pré-escolares com média de idade de 

5 anos e 1 mês, com desenvolvimento típico. Tal currículo teve o seu desenvolvimento 

baseado nas teorias de Luria e Vygotsky e está direcionado às funções mentais 

superiores e em como um sistema de atividades pode promover o desenvolvimento do 

funcionamento executivo incluindo, inclusive, a promoção da autorregulação.  

O currículo busca auxiliar as crianças na regulação dos seus próprios 

comportamentos sociais e cognitivos, a partir de estratégias facilitadoras que são 

apresentadas durante as atividades realizadas, como o uso de estímulos externos para 

trabalhar memória e atenção. Nessa pesquisa, o programa visou estimular as habilidades 

das crianças ao longo da rotina vivida em sala de aula, incluindo em praticamente todas 

as atividades escolares o uso de estratégias executivas. Houve também a inserção de um 

grupo controle, composto por crianças de outras turmas de mesma série e faixa etária, as 

quais tiveram implantado um currículo chamado “District’s version of Balanced 

Literacy curriculum” (dBL), que contempla os mesmos conteúdos acadêmicos do 

“Tools of the Mind”, mas não tem foco no desenvolvimento das funções executivas. 

Para isso, houve um treinamento com os professores, os quais tiveram suporte 

durante todo o procedimento, e todos os recursos necessários foram igualmente 

disponibilizados nas classes participantes. As tarefas incluíram desde a estimulação da 

fala privada auto-regulada e brincadeiras de dramatização, até subsídios para trabalhar a 

memória e a atenção. Os resultados mostraram que o desempenho das crianças da 

intervenção foram significativamente melhores na memória de trabalho, flexibilidade 

cognitiva e controle inibitório. Também foi encontrada correlação positiva e 

significativa entre o desempenho nessas habilidades e em testes de medidas acadêmicas. 

Ainda, após um ano de exposição na intervenção, poucas interferências dos professores 

com os alunos eram necessárias, sendo os alunos capazes de se manter nas tarefas, 
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raramente necessitavam ser chamados à atenção por emitir comportamentos indevidos, 

além de ter sido observada uma redução no nível de estresse nas salas.  

Na mesma direção, Barnett et al. (2008) testaram a efetividade das atividades do 

Tools of The Mind (BODROVA; LEONG, 2001) no aprendizado e no desenvolvimento, 

enfatizando a autorregulação e as habilidades acadêmicas emergentes, em pré-escolares 

de 3 e 4 anos. As atividades, mediadas pelos professores de cada classe, foram baseadas 

nos mesmos princípios do estudo anterior, realizando brincadeiras de dramatização, 

promoção da fala privada e uso de materiais para desenvolver memória e atenção.  Foi 

identificada uma significativa melhora de qualidade das classes, da autorregulação, do 

desenvolvimento acadêmico e dos comportamentos sociais. Os autores concluíram que 

a autorregulação pode ser ensinada, problemas sociais podem ser evitados, a depender 

da intervenção estabelecida, e que cada tipo de programa implantado produz efeitos 

diferentes no desenvolvimento social e comportamental dos sujeitos.  

Quando aplicadas no dia-a-dia das crianças, esse tipo de atividade pode facilitar o 

desenvolvimento das funções executivas em sujeitos com algum déficit cognitivo, além 

de gerar benefícios duradouros e generalizados, que, quando automatizados, podem ser 

direcionados a outras atividades. Adicionalmente, ressalta-se a importância de que as 

intervenções tenham início precoce, pois mesmo o processo de maturação do CPF 

ocorrendo gradativamente, muitos ganhos podem ser obtidos a partir dessas atividades 

desde a primeira infância. Além disso, o início precoce reflete o aumento de benefícios 

de longo prazo, reduzindo custos com tratamentos quando as dificuldades já estão 

estabelecidas, inclusive os custos sociais gerados pela falta de autocontrole, consequente 

da disfunção executiva, tal como criminalidade (DIAMOND et al., 2007b; THORELL, 

2009). 

No Brasil, Dias e Seabra (2011) desenvolveram o “Programa de Intervenção sobre 

a Autorregulação e Funções Executivas”, PIA-FEx, com base nos estudos de Bodrova e 

Leong (2001), Diamond et al. (2007b), Barnett et al. (2008), também embasadas em 

Dawson e Guare (2010), Meltzer (2010) e Rosário et al. (2007). Tal programa consiste 

em uma intervenção sobre o desenvolvimento do funcionamento executivo e da 

autorregulação direcionado a crianças pré-escolares e foi proposto para ser 

implementado pelo professor, em contexto escolar regular. Nessa intervenção, são 

oferecidas às crianças situações em que elas possam ter comportamentos adaptativos e 

autorregulados, por meio de diferentes tipos de atividades.  
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Por exemplo, uma das atividades centrais desse programa é a brincadeira 

planejada. Nela, o professor é o mediador da atividade e o papel de ajudar as crianças a 

planejar suas ações, auxiliando com os cenários, as tarefas e os personagens, por 

exemplo, permitindo uma posterior avaliação, logo após a brincadeira, sobre o quanto o 

plano foi seguido e quais ações diferentes do planejado ocorreram. Além disso, as 

crianças são incentivadas a continuar com o mesmo plano no dia seguinte, estimulando-

as a estabelecer a continuidade das suas ações. Os planos são escritos ou desenhados, 

facilitando a memorização e seguimento, como também são discutidos em grupo, 

promovendo melhor interação social entre as crianças. Ao longo da brincadeira, o 

mediador monitora o progresso de cada participante e auxilia individualmente aquelas 

que precisem de ajuda, como também modela formas apropriadas de resolver disputas e 

encorajar as crianças a se monitorarem mutuamente durante a brincadeira. Por outro 

lado, para promover o monitoramento entre as crianças são realizadas atividades em 

que, por exemplo, enquanto uma delas atua, a outra monitora verificando se está 

correto; em seguida, os papéis são invertidos. Dias (2012) encontrou efeitos positivos 

significativos da intervenção, aplicada pelo professor em crianças de Educação Infantil 

e primeiro ano do Ensino Fundamental, sobre atenção, controle inibitório, flexibilidade 

cognitiva, planejamento e memória de trabalho.  

Portanto, há evidências de que crianças com TDAH podem se beneficiar de 

intervenções para desenvolvimento de funções executivas, bem como há evidências de 

que alguns programas, como o PIA-FEx (DIAS, SEABRA, 2011) são eficazes quando 

usados com crianças pequenas sem transtornos psiquiátricos. Desse modo, o presente 

estudo buscou adaptar o programa PIA-FEx para ser trabalhado, em contexto clínico 

com crianças mais velhas, alunas de Ensino Fundamental e Médio, com diagnóstico de 

TDAH. Esse objetivo é relevante, visto que possíveis melhoras nas funções executivas 

podem contribuir para a diminuição de respostas impulsivas, aumento da atenção 

seletiva e memória de trabalho, promovendo também o exercício do autocontrole e da 

regulação emocional (BARNETT et al., 2008; DIAMOND et al., 2007a; PAPAZIAN; 

ALFONSO; LUZONDO; ARAGUEZ, 2009; ROSÁRIO; COSTA et al., 2007; 

ROSÁRIO et al., 2004; SEABRA, 2009; WYKES et al., 2007).  
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4. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi adaptar e implementar atividades de 

intervenção em funções executivas com crianças diagnosticadas com transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade, buscando verificar se o procedimento proposto foi 

eficaz em diminuir o impacto do transtorno sobre o desempenho executivo.  

Os objetivos específicos foram:  

1) Caracterizar uma amostra de crianças diagnosticadas com transtorno de déficit 

de atenção/hiperatividade em diferentes testes cognitivos; 

2) Adaptar um programa de intervenção em funções executivas, inicialmente 

desenvolvido para crianças pré-escolares, para ser aplicado a crianças e adolescentes de 

Ensino Fundamental e Médio diagnosticados com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade;  

3) Aplicar o programa adaptado a uma amostra de crianças e adolescentes com 

TDAH para verificar sua adequabilidade e para verificar se tal programa pode diminuir 

o impacto do transtorno sobre o desempenho no grupo de crianças com TDAH, em 

relação a um grupo controle também com TDAH, em avaliações específicas de funções 

executivas e em avaliações de sinais de desatenção e hiperatividade, sendo esperados 

efeitos mais relevantes sobre as avaliações específicas de funções executivas. 
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5. MÉTODO 

 

5.1- PARTICIPANTES 

 

Inicialmente foram recrutados 38 sujeitos para a participação nesta pesquisa, 

todos diagnosticados previamente com TDAH, sendo 9 (23,7%) do sexo feminino e 29 

(76,3%) do sexo masculino, na faixa etária dos 7 aos 17 anos, cursando do 2º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, sendo 23 alunos de escolas particulares 

(60,5%) e 15 de escolas públicas (39,5%). A distribuição dos sujeitos por faixa etária 

pode ser verificada na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra avaliada por frequência de idade.  

Idade (anos) Frequência % 

7 4 10,5 

8 10 26,3 

9 1 2,6 

10 11 28,9 

11 3 7,9 

12 1 2,6 

13 5 13,2 

15 1 2,6 

16 1 2,6 

17 1 2,6 

Total 38 100,0 

 

 

Já a Tabela 2 a seguir, apresenta a distribuição da amostra de acordo com o ano 

escolar.  
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Tabela 2. Distribuição da amostra avaliada por frequência de ano escolar. 

Ano Escolar Frequência % 

2º ano fundamental 4 10,5 

3º ano fundamental 9 23,7 

4º ano fundamental 6 15,8 

5º ano fundamental 6 15,8 

6º ano fundamental 7 18,4 

7º ano fundamental 2 5,3 

8º ano fundamental 1 2,6 

1º ano médio 2 5,3 

3º ano médio 1 2,6 

Total 38 100,0 

 

 

Para recrutar a amostra, foram realizados contatos com profissionais 

(psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pedagogos) e com instituições especializadas 

em avaliação e tratamento do TDAH solicitando que, se possível, encaminhassem casos 

em que houvesse a confirmação do diagnóstico, feita por psiquiatras ou 

neurologistas/neuropediatras, visto que diagnosticar não fazia parte dos objetivos do 

trabalho. Além disso, aos pais das crianças/adolescentes que se mantiveram no estudo, 

foi requisitado que entregassem cópia do respectivo relatório emitido pelo profissional 

que fechou o diagnóstico.  

Os critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa foram: ter o diagnóstico de 

TDAH; estar frequentando escola regular; ter idade cronológica entre 7 e 17 anos; não 

fazer uso de qualquer medicação que possa interferir nos comportamentos cognitivos e 

emocionais, com exceção do metilfenidato. O único critério de exclusão foi frequentar 

classe especial. 

Não se objetivou excluir suspeitas de comorbidades com Transtorno de 

Aprendizagem, Transtornos de Ansiedade ou de Humor, visto que eles podem ser 

secundários ao próprio TDAH e visto que o objetivo central deste estudo era a 

adaptação da intervenção, e não a caracterização dos participantes com TDAH sem 

outras comorbidades. A presença de outros transtornos psiquiátricos comórbidos ao 

TDAH, incluindo Transtornos Globais de Desenvolvimento, Transtorno Obsessivo 

Compulsivo, Transtorno de Tiques e Transtorno Desafiador Opositivo, não foi 

controlada de forma objetiva no presente estudo, apenas era perguntado aos pais ou 

responsáveis, na anamnese, se a criança tinha algum diagnóstico psiquiátrico. Todos os 

responsáveis responderam negativamente a essa questão, exceto um responsável por um 
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participante do grupo controle que indicou diagnóstico de Discalculia e outro que 

indicou diagnóstico de Transtorno Bipolar. 

O nível de inteligência dos participantes não foi considerado como critério de 

exclusão, mas foi medido pela própria pesquisadora, usando QI estimado na Escala de 

Inteligência Wechsler para Crianças, e posteriormente foi controlado estatisticamente 

por meio de Análise de Covariância.  

A amostra inicial foi constituída por 38 crianças. Dessas, 12 foram 

encaminhadas pelo Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil Interdisciplinar 

(NANI) da Unifesp; 10 pelo grupo de pesquisa em Avaliação Neuropsicológica, 

Comportamental e Clínica de Queixas de Desatenção e Hiperatividade do Programa de 

Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie; 8 pelo Colégio Presbiteriano Mackenzie; e 8 foram encaminhadas pela 

Secretaria da Educação do município de Barueri. Destaca-se que provavelmente há 

diferenças na avaliação diagnóstica desses sujeitos, especialmente naqueles 

encaminhados pela Secretaria da Educação do município de Barueri, em que não há um 

serviço especialização em avaliação no TDAH. Porém, apesar da ciência de tal 

diversidade optou-se por manter todos os participantes encaminhados no estudo. 

De fato, do total de 38 crianças e adolescentes que passaram pela avaliação 

pré-teste, 9 não puderam dar continuidade ao projeto por indisponibilidade de horário 

dos pais em levá-los duas vezes por semana para as atividades de intervenção; além 

disso, 1 não se encaixou nos critérios de inclusão da pesquisa, tendo sido encaminhada 

para avaliação de transtornos globais do desenvolvimento. Após a exclusão de 10 

sujeitos, 28 permaneceram no estudo e, dentre esses, 13 se dispuseram a participar das 

atividades de intervenção.  

Entretanto, apesar de demonstrarem interesse e darem início à participação nas 

intervenções, outros 4 sujeitos não deram continuidade. Desses, 3 sujeitos não puderam 

participar das atividades por causa do tempo demandado para as atividades acadêmicas, 

já que estavam, respectivamente, com 15, 16 e 17 anos, sendo os dois primeiros 

estudantes do 1º ano, e o terceiro do 3º ano, todos alunos do ensino médio. Porém, cabe 

relatar que apesar da interrupção chegaram a ser realizados três encontros com o sujeito 

de 16 anos, e um com os de 15 e de 17 anos. As atividades para essa faixa etária 

estavam sendo adaptadas seguindo os princípios do PIA-FEx, porém com adequações 

proporcionais para a idade do grupo, principalmente em relação ao grau de dificuldade 

das tarefas.  

http://www.cpnsp.com.br/default.php?p=texto.php&c=nani
http://www.cpnsp.com.br/default.php?p=texto.php&c=nani
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Ainda sobre a perda amostral da pesquisa, ao longo do terceiro mês de trabalho 

uma das crianças foi excluída por apresentar sinais comportamentais de transtorno de 

conduta e por se recusar a participar das atividades do grupo. Adicionalmente, no 

momento pós-teste um participante do GE não compareceu às avaliações, apesar de ter 

frequentado todo o programa de intervenção. Por fim, o número de sujeitos que 

permaneceu nas atividades da intervenção e de pós-teste até a conclusão do projeto foi 

de 8, constituindo o grupo experimental (GE).   

Em paralelo à formação do grupo experimental, o grupo controle (GC) foi 

composto inicialmente por 15 integrantes que passaram pela avaliação pré-teste, todos 

diagnosticados com TDAH, sendo 8 estudantes encaminhadas pela Secretaria da 

Educação do município de Barueri, e outros 7 estudantes encaminhados pelo Núcleo de 

Atendimento Neuropsicológico Infantil Interdisciplinar (NANI), da Unifesp. Entretanto, 

do total de 15 crianças avaliadas no pré-teste, 5 não tiveram disponibilidade para estar 

presentes no momento pós-teste, resultando em um grupo formado por 10 sujeitos. Em 

síntese, a formação de ambos os grupos nesta pesquisa foi feita por conveniência, visto 

que em decorrência da perda amostral não foi possível subdividir os participantes 

seguindo critérios mais adequados de controle de variáveis e de heterogeneidade de 

grupos, considerando escolaridade, idade e nível de inteligência, por exemplo.       

Apesar da ciência de que metodologicamente seria mais adequado haver um 

grupo controle com intervenção em outra habilidade, de modo a controlar possíveis 

efeitos placebos da simples frequência ao tratamento, foi feita a opção de manter apenas 

dois grupos, o GE, voltado ao trabalho com o funcionamento executivo, e o GC sem a 

participação em nenhum tipo de atividade de intervenção conduzida pela pesquisadora, 

em razão do número de sujeitos estar muito abaixo do esperado e proposto no projeto 

inicial. É importante ressaltar que apesar de não ter sido proposto nenhum tipo de 

intervenção estruturada para o GC, a fim de cumprir uma conduta ética foi fornecido um 

relatório de avaliação com os dados do pré e do pós-teste, o que foi passado para os 

respectivos pais durante um encontro para devolutiva. O mesmo procedimento também 

ocorreu para com os pais das crianças do GE.     

Ainda em decorrência do tamanho da amostra participante, o subtipo de TDAH 

e o uso de medicamento (Metilfenidato) não foram considerados na seleção dos 

participantes, na divisão dos grupos ou na análise dos resultados. Não foi possível 

considerar tais características até mesmo porque em relação ao subtipo do transtorno, 

por exemplo, houve baixa concordância entre os resultados de pais e professores, de 

http://www.cpnsp.com.br/default.php?p=texto.php&c=nani
http://www.cpnsp.com.br/default.php?p=texto.php&c=nani
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modo que em apenas 7 casos teria sido possível determinar, por meio do resultados no 

SNAP, em que subtipo o participante se encaixaria. Porém, para os casos em que os 

participantes estavam fazendo uso do metilfenidato, foi solicitado aos pais que 

suspendessem o uso durante as 48 horas que antecederam as avaliações pré e pós-teste. 

Não houve oposição à solicitação em nenhum dos casos. Em síntese, no pré-teste houve 

a participação de 38 sujeitos e, no pós-teste, de 18 sujeitos, sendo que, desses últimos, 8 

compuseram o GE e 10, o GC. A caracterização do GE pode ser visualizada na Tabela 3 

abaixo. 

 

 Tabela 3. Características da amostra do GE. 

 

Quantidade Sujeito Sexo Idade Ano Escolar Tipo de Escola 

1 WP M 13 8º Pública 

2 JV M 8 4º Particular 

3 MG F 10 5º Particular 

4 HL M 8 4º Pública 

5 SP M 10 5º Particular 

6 AB F 10 6º Particular 

7 CS M 10 6º Particular 

8 LK M 8 3º Particular 

 

 

A Tabela 4 a seguir apresenta a caracterização do GC. 

 

Tabela 4. Características da amostra do GC. 

 

Quantidade Sujeito Sexo Idade Ano Escolar Tipo de Escola 

1 GMM M 10 4º Particular 

2 PHCMS M 13 7º Particular 

3 MVIL M 11 6º Pública 

4 GBC M 10 3º Pública 

5 APSM F 8 2º Pública 

6 DMB M 8 2º Pública 

7 ASPL M 7 2º Pública 

8 YVL M 10 5º Pública 

9 FGS M 13 7º Pública 

10 JCAR M 13 6º Pública 
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 5.2- INSTRUMENTOS 

 

Foi aplicada uma bateria de avaliação das habilidades executivas e um 

instrumento para mensurar a inteligência. Adicionalmente, foram enviadas aos pais e 

professores uma escala, um inventário e uma entrevista de anamnese. A Tabela 5 é 

composta pela lista dos testes utilizados, bem como pelas respectivas habilidades que 

avaliam. 

 

Tabela 5. Testes utilizados no estudo e respectivas habilidades que eles avaliam. 

 Instrumento Habilidade avaliada 

 

 

 

 

Testes de  

Funções 

Executivas 

Teste de Stroop Computadorizado Atenção seletiva e Controle 

inibitório 

 

Teste de Trilhas Parte A e Parte B Flexibilidade cognitiva 

 

Teste de Memória de Trabalho Auditiva  Memória de trabalho auditiva 

 

Teste de Memória de Trabalho Visual  Memória de trabalho visual 

  

Teste de Fluência Verbal- FAS e Animais  Fluência verbal 

 

Teste de Atenção por Cancelamento  Atenção seletiva e Atenção 

alternada 

 

 

Teste Wisconsin de Classificação de 

Cartas 

Flexibilidade cognitiva, 

Controle inibitório, 

Planejamento, Memória de 

trabalho e Monitoramento 

  

Teste de 

Inteligência 

Subtestes Cubos e Vocabulário da Escala 

de Inteligência Wechsler para Crianças  

 

 

Inteligência 

 

 

Testes de 

Comportamento 

 

MTA- SNAP- IV* Desatenção, 

Hiperatividade, 

Impulsividade 

 

Inventário de Funcionamento Executivo 

Infantil* 

 

Funcionamento executivo no 

TDAH 

 

Histórico 

 

Entrevista de Anamnese para pais 

História familiar, escolar e 

social do sujeito 

 
*Para pais e professores 
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As atividades de intervenção realizadas foram baseadas no "Programa de 

Intervenção sobre a Autorregulação e Funções Executivas" (DIAS; SEABRA, 2011), o 

PIA-FEx, e no seu "Módulo Complementar", composto pela história “O Diário de 

Nina”.  

A descrição completa de todos os instrumentos utilizados por este estudo 

encontra-se a seguir. 

 

5.2.1. Teste de Stroop Computadorizado 

 

Este teste avalia a capacidade do sujeito de atentar a determinadas características 

do estímulo, ignorando traços irrelevantes à tarefa; ou seja, ele promove a avaliação da 

atenção seletiva e do controle inibitório. O Teste de Stroop Computadorizado utilizado 

na pesquisa foi baseado no Teste de Stroop original (STROOP, 1935), versão de 

Victoria, e foi desenvolvido por Capovilla, Capovilla, Macedo e Charin (2004). É 

composto de três partes, contendo 24 itens cada. A primeira parte apresenta o nome de 

quatro cores (amarelo, azul, verde e vermelho), escritas em tinta preta, tendo como 

objetivo verificar se o sujeito tem leitura correta dos itens, e cada palavra aparece seis 

vezes em ordem pseudo-randômica. A Figura 1 ilustra uma tela da primeira parte do 

Teste de Stroop Computadorizado. 

 

 

Figura 1. Layout da tela para a parte 1 do Teste de Stroop Computadorizado. 
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A segunda parte apresenta 24 círculos coloridos, sendo seis círculos para cada 

uma das quatro cores, distribuídos pseudo-randomicamente, de modo que uma mesma 

cor não apareça duas vezes seguidas. A tarefa do participante é dizer a cor dos círculos. 

O objetivo desta parte é servir como linha de base para a análise de acertos e tempo de 

reação da terceira parte. A Figura 2 ilustra uma tela da segunda parte deste instrumento. 

 

 

Figura 2. Layout de uma tela da parte 2 do Teste de Stroop Computadorizado. 

 

 

Por fim, na terceira parte os círculos são substituídos por nomes de cores escritos, 

sem que haja concordância entre o nome escrito e a cor da tinta (por exemplo: a palavra 

“verde” escrita na cor azul), sendo a tarefa do participante dizer a cor com que a palavra 

foi escrita. A Figura 3 ilustra uma tela da terceira parte do Teste de Stroop 

Computadorizado. 
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Figura 3. Layout da tela para a parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado. 

 

 

Em todas as três partes do teste há registro das respostas, bem como do tempo de 

reação. Os desempenhos no Teste de Stroop correspondem ao efeito de interferência 

cor-palavra para escore e tempo de reação, ou seja, o número de acertos na parte três, 

subtraído do número de acertos na parte dois, e o tempo de reação médio da parte três, 

subtraído do tempo de reação médio da parte dois. Tais desempenhos devem ser 

computados apenas para participantes que tenham 80% de acertos na parte 1 

(REGARD, 1981). 

 

5.2.2.  Teste de Trilhas Parte A e Parte B 

 

Os Testes de Trilhas Parte A e Parte B foram construídos em 1938 por Partington 

e Leiter e fizeram parte da Bateria de Testes Individuais do Exército. O Teste de Trilhas 

é caracterizado, de modo geral, por ser uma medida de atenção, percepção visual, 

controle visuomotor e, acrescido à Parte B, a avaliação do planejamento, atenção 

seletiva, monitoramento e flexibilidade cognitiva, construto este que está sendo 

considerado na presente pesquisa.  

O Teste de Trilhas A foi usado como uma medida-controle, a fim de evitar 

resultados enviesados. Ele permite verificar habilidades que são essenciais na execução 
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da parte B, como acuidade visual e capacidade exploratória, atenção e controle 

visuomotor. No presente estudo foi utilizada a versão adaptada de Montiel e Seabra 

(2012a). Na Parte A são apresentadas ao sujeito duas folhas: uma com 12 números e 

outra com 12 letras, distribuídos ao acaso, que devem ser unidos em uma linha contínua, 

de acordo com a ordem numérica crescente e alfabética. Já a Parte B tem por objetivo 

avaliar a flexibilidade cognitiva, ou seja, a habilidade de alternar respostas que são 

definidas a partir de cada estímulo. Consiste na apresentação de 24 itens representados 

por letras (de A a M) e números (de 1 a 12), dispostos randomicamente em uma folha de 

papel. A tarefa do sujeito é ligar as letras e os números de forma intercalada, na ordem 

crescente para os números e alfabética para as letras, com registro de tempo. A Figura 4 

ilustra o exemplo fornecido na instrução do Teste de Trilhas Parte B. 

             

             

             

     

 

B 

        

Figura 4. Ilustração do exemplo fornecido na instrução do Teste de Trilhas Parte 

B. 

 

 

Em ambas as partes do teste o tempo máximo para resposta é de 1 minuto e são 

computados três tipos de escores. O primeiro corresponde ao número total de itens 

ligados corretamente em Sequência, por exemplo, as respostas 1-2-3-4-5-6 ou A-B-C-

D-E-F ou 1–A–2–B–3–C, que correspondem a 6 pontos cada, sendo o máximo de 12 

pontos. O segundo escore corresponde ao número de ligações corretas entre dois itens, 

chamado Conexão, com o máximo de 11 pontos na Parte A e 23 na Parte B, sendo, por 

exemplo, a resposta 1-2-3-4-5-6 ou A-B-C-D-E-F ou 1-A-2-B-3-C), que  correspondem 

a 5 pontos cada, além da resposta 1-2, 3-4, 5-6 ou A-B, C-D, E-F ou A-1, B-2, C-3, em 

que não houve ligação entre 2-3 e 4-5 ou B-C e D-E ou 1-B e 2-C, que correspondem a 

3 pontos cada. O terceiro escore total corresponde à soma de ambos mencionados 

anteriormente.   

 

 

A 

Início 

2 

Fim 

1 
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5.2.3. Teste de Memória de Trabalho Auditiva (MTA) e Teste de Memória de 

Trabalho Visual (MTV)  

 

Estes testes foram desenvolvidos por Primi (2002) e fazem parte da Bateria 

Informatizada de Capacidades Cognitivas. O MTA é realizado por meio da apresentação 

de uma sequência de itens, os quais incluem palavras e números gravados com voz 

digitalizada, havendo um intervalo de um segundo entre cada item. O sujeito tem como 

tarefa ouvir a sequência, repetir em voz alta as palavras e em seguida os números, estes 

em ordem crescente. A tarefa é interrompida caso ocorram cinco erros consecutivos. A 

Figura 5 ilustra a primeira tela do MTA, visualizada apenas pelo aplicador, com a 

sequência de palavras “1” e “bola”, sendo a resposta correta “bola”, “um”. 

 

 

Figura 5. Tela do MTA, com a sequência de itens “1” e “bola”. 

 

 

São apresentadas três sequências com diferentes comprimentos, isto é, com 

diferentes números de itens, num total de vinte e sete sequências. O aplicador realiza 

treino prévio com o participante para garantir que este compreendeu a tarefa a ser 

desenvolvida. Para a obtenção dos resultados o software calcula automaticamente as 

informações. A pontuação no teste corresponde a 0 para erro e 1 para acerto, sendo 

gerados a partir desses números dois tipos de escores, o dicotômico, que é o total de 
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sequências corretas, e o dígitos lembrados, que representa o número total de itens 

lembrados adequadamente. 

No MTV são apresentadas de uma a quatro matrizes 3 x 3, com um estímulo em 

cada uma delas. Em seguida, aparecem manipulações espaciais representadas por 

flechas que indicam a direção do movimento que se deve realizar mentalmente com o 

estímulo. Assim, por exemplo, uma flecha apontando para a esquerda, seguida de uma 

outra apontando para cima, indica que o participante deve manipular o estímulo na 

matriz, colocando-o uma coluna à esquerda e uma linha acima de sua posição inicial. A 

tarefa do participante é apontar na tela a posição final do estímulo após a realização das 

manipulações indicadas. A Figura 6 ilustra telas do MTV.  

   

 

Figura 6. Telas do MTV, à esquerda ilustrando a apresentação de um estímulo 

numa matriz 3 x 3; à direita apresentando a instrução da manipulação a ser realizada, ou 

seja, movimentar o estímulo uma linha abaixo da posição inicial. Neste caso, o sujeito 

deve apontar a célula do canto inferior esquerdo da matriz como resultado. 

 

 

Na avaliação da memória visual a aplicação também é interrompida pelo software 

após cinco erros consecutivos e a duração média de aplicação é de dez minutos. Em 

relação ao desempenho são calculados o escore dicotômico, que é o total de sequências 

corretas, e o total de matrizes lembradas, sendo o número total de respostas corretas ou 

de matrizes respondidas corretamente. 

 

5.2.4- Testes de Fluência Verbal - FAS e Animais 
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Para avaliar a fluência verbal foi utilizado o Teste de Fluência Verbal FAS 

(SPREEN & STRAUSS, 1998), o qual requer que o participante fale o maior número 

possível de palavras começadas com as letras F, A e S, sendo disponibilizado um 

minuto para cada letra. O tempo é controlado pelo aplicador e o software registra a 

resposta do participante, o tempo de reação e a duração locucionais.  Este teste foi 

implementado de forma computadorizada, usando o software CronoFonos (MACEDO, 

CAPOVILLA, DIANA, COVRE, 1998). Adicionalmente, foi incluída neste teste a 

categoria “Animais”, sendo também disponibilizado um minuto para a execução, a fim 

de avaliar não apenas a fluência fonêmica, mas também a semântica.  

 

5.2.5 - Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) 

 

Originalmente conhecido como Wisconsin Card Sorting Test (HEATON; 

CHELUNE; TALLEY; KAY; CURTISS, 2004), este instrumento foi traduzido e 

adaptado para o português por Cunha, Trentini, Argimon, Oliveira, Werlang e Prieb 

(2005) e, além de avaliar a capacidade de raciocínio abstrato, mensura habilidades 

executivas como flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, memória de 

trabalho e monitoramento. É composto por dois baralhos idênticos, com 64 cartas cada, 

e quatro cartas-estímulo. As cartas apresentam figuras que possuem três tipos de 

configuração, a saber, cor, forma e número, nas cores vermelho, azul, amarelo ou verde; 

além disso, as formas podem em formato de cruz, círculo, triângulo ou estrela e o 

número de figuras em cada carta pode variar de um a quatro.  

Para aplicação, as quatro cartas-estímulo devem ser dispostas na frente do 

sujeito, que deve retirar uma carta do baralho de resposta e associá-la a uma das quatro 

cartas-estímulo, posicionando-a embaixo. Nesse momento, o sujeito é informado que o 

aplicador não poderá explicar detalhes sobre a tarefa e informará apenas se a associação 

foi correta ou errada, antes do respondente pegar a próxima carta. O aplicador deve ter 

em mente que a configuração inicial é Cor, portanto, dirá que a resposta foi correta toda 

vez que o sujeito associar a carta retirada com as cartas-estímulo pela cor. Após 10 

respostas consecutivas corretas, o examinador passará a dizer como correta as 

associações de Forma, e assim por diante, até o término das 128 cartas ou da sequência 

Cor, Forma, Número, Cor, Forma, Número (CFNCFN) (MIGUEL, 2005).  

No presente estudo foi aplicado apenas um baralho com 64 cartas e, em 

consequência, foram usados os escores brutos não padronizados, visto que a 
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normatização brasileira é para 128 cartas. Foram utilizadas as pontuações para acertos, 

erros, perseverações, escores perseverativos, fracassos e categorias completadas.  

 

5.2.6- Teste de Atenção por Cancelamento (TAC)  

 

O TAC (MONTIEL; SEABRA, 2009; MONTIEL; SEABRA; 2012b) tem por 

objetivo medir as habilidades de atenção seletiva e atenção alternada. É um teste 

manual, composto por três matrizes impressas com diferentes tipos de estímulos. O 

participante deve marcar todos os estímulos iguais ao “estímulo alvo”, previamente 

determinado. As Figuras 7, 8 e 9, respectivamente, apresentam os exemplos mostrados 

para que o participante compreenda a execução das Partes 1, 2 e 3 do instrumento. 

 

Figura 7.  Exemplo mostrado durante a aplicação do TAC para a execução da 

Parte 1, em que o estímulo alvo é a cruz. 

 

 

 

Figura 8.  Exemplo mostrado durante a aplicação do TAC para a execução da 

Parte 2, em que os estímulos alvo são cruz e estrela, respectivamente, devendo estar um 

ao lado do outro. 
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Figura 9.  Exemplo mostrado durante a aplicação do TAC para a execução da 

Parte 3, em que os estímulos alvo mudam em cada linha. 

 

 

Para este trabalho, foram extraídos escores de acerto e de erro, ou seja, o número 

de estímulos marcados corretamente, ou de modo equivocado. Foram calculados escores 

de acertos e de erros para a Parte 1, Parte 2, parte 3 e total.   

 

5.2.7- Subtestes Cubos e Vocabulário da Escala de Inteligência Wechsler 

para Crianças  

 

A Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC III) foi padronizada para 

a população brasileira por Figueiredo (2002) e tem por finalidade avaliar o desempenho 

intelectual global na faixa etária de 6 a 16 anos. O instrumento é composto por 13 

subtestes, organizados em duas escalas, a saber, Verbal e de Execução, que avaliam 

diferentes aspectos da inteligência. Esse instrumento fornece três medidas que oferecem 

estimativas acerca da capacidade intelectual de crianças: Quociente de Inteligência verbal 

(QIv) e de execução (QIe), além do Quociente global (QI).  

Em decorrência do tempo reduzido para execução das avaliações foi utilizada a 

versão abreviada, com apenas dois subtestes, Vocabulário, da escala verbal, e Cubos, da 

escala de execução. Foram, portanto, usadas três medidas: pontos ponderados em 

Vocabulário, pontos ponderados em Cubos e QI estimado, obtido por meio da soma dos 

pontos ponderados nos dois subtestes e, em seguida, da consulta à tabela americana 

modificada de Sattler (disponível em Spreen & Strauss, 1998) para o cálculo do QI 

estimado. Essa opção está em acordo com a pesquisa de Mello et al. (2011), que buscou 

investigar a correlação entre o QI estimado gerado pela tabela americana de Sattler 

(SPREEN; STRAUSS, 1998) e o QI total do WISC III, tendo como parte da amostra um 

grupo de adolescentes com TDAH. Nos resultados de Mello et al. (2011) foi encontrada 

forte correlação entre os desempenhos, o que sugere evidências da possibilidade de ser 

utilizada a versão abreviada do teste em casos específicos. Porém, cabe especificar que 
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tais dados não são conclusivos, requerendo, portanto, mais estudos com o mesmo 

direcionamento. 

 

 5.2.8- MTA-SNAP-IV  

 

O MTA-SNAP-IV (MATTOS et al., 2006) é um questionário formulado a partir 

dos critérios do DSM-IV (APA, 2002), com o objetivo de avaliar sintomas de déficit de 

atenção e hiperatividade. O teste é composto pela descrição dos 18 sintomas presentes 

no TDAH, sendo que para cada um é dada uma pontuação em uma escala likert de 

quatro níveis de gravidade, sendo "nem um pouco", "só um pouco", "bastante" e 

"demais", equivalendo aos escores 0, 1, 2 e 3, consecutivamente. A partir dessa 

pontuação é possível verificar se o indivíduo apresenta sintomas do transtorno (Critério 

A) e, além disso, com base nos sintomas apresentados, detectar os subtipos do TDAH, 

entre desatento, hiperativo ou combinado. A escala deve ser respondida pelos pais e 

pelo professor da criança sob avaliação. Cabe lembrar que o diagnóstico do TDAH é 

clínico e outros critérios (B a E, conforme DSM-IV) são necessários para o diagnóstico. 

 

5.2.9- Inventário de Funcionamento Executivo Infantil (IFEI) para Pais e 

Professores 

 

O IFEI foi desenvolvido originalmente no idioma inglês por Thorell e Nyberg 

(2008) com o objetivo de avaliar FE em crianças com TDAH. O inventário possui 26 

itens, sendo que para cada um deles é pontuado em uma escala likert de cinco níveis 

(definitivamente falso, falso, parcialmente verdadeiro, verdadeiro, definitivamente 

verdadeiro). Os itens são agrupados em 4 subescalas: memória de trabalho (11 itens), 

planejamento (4 itens), controle inibitório (6 itens) e autorregulação (5 itens). As 

questões correspondentes aos itens do inventário foram criadas a partir do modelo de 

Barkley (1997), no qual controle inibitório, memória de trabalho e autorregulação são 

vistos como constituindo a maioria dos déficits de FE em crianças com TDAH. Os itens 

referentes à memória de trabalho, por sua vez, de modo mais específico, foram baseados 

na teoria de Baddeley e Hitch (1974). O objetivo principal dos autores, ao desenvolver 

os itens do instrumento, foi fornecer exemplos específicos que demandam diferentes 

tipos de controle executivo em vez de situações mais gerais ou que estivessem 
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relacionadas aos sintomas de TDAH. No entanto, devido à forte ligação entre os déficits 

de FE e os sintomas do TDAH, uma separação completa dos dois não foi possível, 

especialmente em relação à inibição e sintomas de impulsividade. Apesar disso, em sua 

construção, os autores focalizaram especificamente comportamentos relacionados às 

FE, evitando assim, sobreposição semântica desnecessária entre déficits FE e sintomas 

de TDAH.  

Neste instrumento, o respondente pode optar por marcar para cada item a 

intensidade dos sintomas, dentre "definitivamente não é verdadeiro", "não é 

verdadeiro", "é parcialmente verdadeiro", "é verdadeiro" ou "definitivamente é 

verdadeiro". A pontuação para cada item é, consecutivamente, 1, 2, 3, 4 e 5.  

 

5.2.10- Entrevista de Anamnese 

 

Uma entrevista de anamnese, elaborada pela presente autora, foi preenchida pelas 

mães das crianças, com o objetivo de obter informações mais descritivas sobre os 

históricos familiar, gestacional materno, escolar, queixas apresentadas e possíveis 

tratamentos realizados com os sujeitos da pesquisa. A anamnese está em anexo neste 

trabalho (Anexo 1).  

 

5.2.11- Intervenção 

 

O programa de intervenção realizado nesta pesquisa foi desenvolvido pelo grupo 

de estudo do qual a doutoranda faz parte, coordenado pela respectiva orientadora. É 

uma adaptação para crianças e adolescentes com TDAH do “Programa de Intervenção 

sobre a Autorregulação e Funções Executivas”, o PIA-FEx (DIAS; SEABRA, 2011), 

que consiste em um treino sobre o desenvolvimento do funcionamento executivo e da 

autorregulação direcionado à crianças pré-escolares. No tipo de trabalho proposto o 

mediador da atividade tem o papel de ajudar as crianças a planejar a brincadeira, 

auxiliando com os cenários, as ações e os personagens, por exemplo, permitindo uma 

posterior avaliação, logo após a brincadeira, sobre o quanto o plano foi seguido e quais 

ações diferentes do planejado ocorreram. Além disso, as crianças são incentivadas a 

continuar com o mesmo plano no dia seguinte, estimulando-as a estabelecer a 

continuidade das suas ações. Os planos são escritos ou desenhados, facilitando a 
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memorização e seguimento, como também são discutidos em grupo, promovendo 

melhor interação social entre as crianças.  

Ao longo da brincadeira, o mediador monitora o progresso de cada participante e 

auxilia individualmente aquelas que precisem de ajuda, como também modela formas 

apropriadas de resolver disputas e encorajar as crianças a se monitorarem mutuamente 

durante a brincadeira. Por outro lado, para promover o monitoramento entre as crianças 

são realizadas atividades em que, por exemplo, enquanto uma delas atua, a outra 

monitora verificando se está correto; em seguida, os papéis são invertidos.  

Paralelamente às demais atividades, foi conduzida a leitura da história “O Diário 

de Nina”, que faz parte do Módulo Complementar do PIA-FEx (DIAS; SEABRA, 

2011). O livro descreve a história de um grupo de crianças que, durante um 

acampamento de férias, resolveram sozinhas “explorar” a floresta e acabaram se 

perdendo dos instrutores por falta de organização e planejamento (por exemplo, 

esqueceram de levar bússola, comida, água, não avisaram a nenhum adulto o que iriam 

fazer, etc). A história é dividida em 10 capítulos, trabalhados um por dia, não 

necessariamente em sessões consecutivas. A cada dia, um capítulo é lido pelas crianças 

e, ao final, algumas questões são trabalhadas pelo mediador junto ao grupo. Tais 

questões buscam estimular as crianças a pensar e aprender a usar, de forma eficiente, 

estratégias de autorregulação para resolver situações difíceis ou desafiadoras, planejar e 

se organizar, controlar a impulsividade, ter flexibilidade de pensamentos e, 

consequentemente de ação, além de atentar para os estímulos relevantes. Assim, ao 

longo da leitura da história as crianças são incentivadas a refletir sobre como as 

personagens usam as habilidades cognitivas e, paralelamente, a tentar aplicar tais 

estratégias em situações do cotidiano, como da escola, por exemplo. Elas foram 

incentivadas a passar pelas três fases do processo de autorregulação, que são planejar, 

executar e avaliar as tarefas que foram efetuadas. Em outras palavras, conforme Rosário 

et al. (2004) é pensar antes, pensar durante e pensar depois.  

Com base nas informações acima, as atividades do PIA-FEx foram adaptadas para 

a amostra deste trabalho e deu-se início aos encontros dos grupos. Porém, no primeiro 

dia nenhuma das atividades programadas chegou a ser conduzida,  visto que a priori era 

relevante 1) que as crianças soubessem sobre o que se tratariam aqueles encontros que 

elas iriam frequentar ao longo dos meses, duas vezes por semana, e 2) que os 

participantes de cada grupo se conhecessem e falassem um pouco sobre si, 

estabelecendo, mesmo que minimamente, uma interação entre eles. Já a partir do 
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segundo encontro, o programa de intervenção proposto no presente trabalho começou a 

ser aplicado.  

 

5.3- PROCEDIMENTO 

 

Para viabilização do projeto, inicialmente o mesmo obteve aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Em seguida foi 

feito o contato com os respectivos pais/responsáveis dos participantes encaminhados, de 

forma que aqueles que concordaram com a proposta da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), sendo informados de todos os preceitos 

éticos envolvidos no estudo, tais como a possibilidade de interrupção na pesquisa e o 

sigilo quanto à identidade do menor e de seus responsáveis.  

Satisfeitas as questões éticas, foi iniciado o período da avaliação pré-teste, em 

que cada uma das crianças e adolescentes compareceu à UPM, acompanhadas dos 

pais/responsáveis, em horário previamente agendado. Nesse primeiro momento, foi 

dirigida uma conversa com os pais, a fim de se obter informações sobre o histórico da 

criança e da família. Após, o responsável era direcionado à sala de espera, onde deveria 

aguardar até que a avaliação do seu filho fosse concluída. No período de espera, os pais 

eram orientados a responder, cuidadosamente, aos seguintes instrumentos: entrevista de 

anamnese, SNAP-IV e IFEI. Já as escalas que deveriam ser respondidas pelos 

professores, foram entregues para que os pais as repassassem. 

Enquanto isso, em uma sala reservada na clínica do Programa de Pós-graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento da universidade, foi realizada a avaliação da 

criança/adolescente, com a aplicação de todos os testes propostos na bateria. Foram 

estabelecidas duas ordens de aplicação, de modo que em cada avaliação a ordem dos 

testes fosse invertida (por exemplo, na “ordem 1”, os dois primeiros testes eram, 

respectivamente, o Teste de Stroop e o Teste de Trilhas; já na “ordem 2”, esses mesmos 

testes eram aplicados em último e penúltimo lugar, respectivamente. Além disso, 

também se tentou montar a ordem dos instrumentos, de modo que a avaliação não se 

tornasse cansativa para os sujeitos, buscando sempre o equilíbrio entre um teste mais 

longo e cansativo, como o WCST, e, posteriormente, outro mais rápido, considerado 

uma tarefa menos complexa, a exemplo do FAS. Todo o procedimento até então 

relatado teve duração aproximada de duas horas e meia a três horas. 
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Durante o período de intervenção, o grupo experimental teve encontros duas 

vezes por semana, com duração de uma hora cada encontro, considerando-se todos os 

princípios inicialmente descritos e propostos para a condução das atividades de 

intervenção. Para a formação dos subgrupos, já que seria inviável manter os 10 sujeitos 

(número inicial de participantes do GE) deste grupo em um mesmo horário, 

inicialmente foi solicitado que os pais dessem sugestões de horários que fossem mais 

convenientes para que os seus filhos frequentassem os encontros ao longo de todo o 

semestre. Tentando atender ao ideal de cada um, foram formados três subgrupos, dois 

deles com 3 e um com 4 sujeitos. As atividades foram realizadas por um período de 8 

meses: de julho a meados de dezembro de 2011 e de fevereiro a março de 2012. 

Conforme descrito em Participantes, dois sujeitos do grupo experimental não 

permaneceram até o final do estudo. O grupo controle não teve qualquer tipo de 

intervenção.  

Após esse período, os 8 participantes do GE e os 10 do GC foram novamente 

avaliados em todos os testes, exceto no WISC III, conforme o mesmo procedimento da 

avaliação pré-teste.  



71 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

De forma a atender os objetivos propostos, o tópico de resultados e discussão 

encontra-se subdividido em três partes. Na primeira, está descrita a caracterização da 

amostra de 38 crianças participantes, diagnosticadas com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade em diferentes testes cognitivos; na segunda parte, encontra-se 

descrita a adaptação do programa de intervenção em funções executivas, inicialmente 

desenvolvido para crianças pré-escolares, para ser aplicado a crianças e adolescentes de 

Ensino Fundamental e Médio diagnosticados com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade; e, na terceira parte, estão descritos os resultados da aplicação do 

programa adaptado a uma amostra de crianças e adolescentes com TDAH para verificar 

sua adequabilidade e para verificar se tal programa pode diminuir o impacto do 

transtorno sobre o desempenho no grupo de crianças com TDAH, em relação a um 

grupo controle também com TDAH, em avaliações específicas de funções executivas e 

em avaliações de sinais de desatenção e hiperatividade. 

 

 

6.1. ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

  

No presente estudo foi adaptado, para amostras de crianças e adolescentes 

diagnosticados com TDAH, o PIA-FEx, "um manual que compila um conjunto de 

atividades elaboradas com o objetivo de estimular o engajamento e o desenvolvimento 

das funções executivas e, consequentemente, da autorregulação" (DIAS, SEABRA, 

2011, p. 01). Buscando atingir o fim para que se propõe, uma das principais 

características deste programa é promover análises reflexivas sobre todas as atividades 

que são executadas. Ou seja, o treinamento das habilidades cognitivas não é feito apenas 

focando a execução de cada tarefa por si só, mas principalmente discutindo questões 

sobre como a ela foi solucionada, quais aspectos deram certo e quais precisavam ter 

sido mais bem planejados, quais sentimentos, emoções ou comportamentos foram 

resultantes da atividade, entre outros aspectos. A ideia central é que, por meio da 

reflexão, as crianças passem a ter consciência e a compreender quais ferramentas podem 

auxiliar no controle e na regulação dos comportamentos e de seus processos de 
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pensamento. Nesse tipo de trabalho, o que se pretende é que a motivação para usar estes 

recursos aumente, na medida em que os participantes reconhecem a sua funcionalidade.      

 Partindo dos pressupostos relatados acima, teve início a adaptação e a aplicação 

do programa. Com o intuito de manter em todos os grupos o foco no planejamento e na 

organização, ferramentas relevantes para quem sofre com desatenção e/ou 

hiperatividade, a primeira atividade proposta foi a confecção de um calendário em 

cartolina, onde poderiam ser colocados lembretes para datas que por algum motivo 

fossem importantes para as crianças. A cada mês que se iniciava, no primeiro encontro 

era feito um calendário e os participantes eram estimulados a colocar, por exemplo, 

datas de provas, aniversários de familiares ou amigos próximos, eventos que iriam 

participar, etc.  

 O calendário foi utilizado como um mediador externo, que podem ser objetos, 

figuras ou quaisquer acessórios externos que auxiliem processos mentais e 

comportamentais e ajudem na realização de tarefas. Outros tipos de mediadores 

inseridos e que tiveram o uso estimulado foram a construção de listas (por exemplo, de 

materiais que deveriam levar no encontro seguinte; de passos necessários até a 

conclusão de uma tarefa; de coisas essenciais para levar em uma viagem), anotações na 

lousa contendo as atividades que deveriam ser realizadas naquele dia e desenhos que 

representavam as figuras de boca e orelha, utilizados em tarefas que apenas um 

participante do grupo deveria falar e os demais deveriam escutar. Todas as ferramentas 

citadas apresentaram um papel relevante para a execução da intervenção e, 

consequentemente, para facilitar o treinamento cognitivo dos participantes. A Tabela 6 a 

seguir apresenta o nome das tarefas adaptadas e as respectivas habilidades executivas 

trabalhadas em cada uma.    
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 Tabela 6. Atividades de intervenção realizadas e as respectivas habilidades 

executivas treinadas.  

Atividades da 

Intervenção 

Planejamento 

e 

Organização 

Flexibilidade 

Cognitiva 

Memória 

de 

Trabalho 

Atenção 

Seletiva 

Controle 

Inibitório 

Autor-

regulação 

De olho na 

ideia 

principal e 

nos detalhes 

X X     

Projetando 

montagem de 

blocos 

X      

Planejando 

projetos 

X X X X X X 

Leitura e 

contagem de 

história 

X X X X X X 

Ligando as 

figuras 

 X     

Trabalhando 

com 

ambiguidades 

 X     

Brincadeira 

planejada 

 X X X X X 

O chefe 

mandou... 

  X X   

Bate cartas    X X  

Lidando com 

nossas 

emoções 

     X 

A hora do 

diálogo  

X X   X X 

Pega- 

Varetas  

X X   X  

Jogo da 

memória  

  X X   

Quebra-

cabeça  

   X   

 

  

A proposta do "Planejando Projetos”, por exemplo, foi fazer com que as crianças 

pensassem amplamente sobre a construção de um projeto que tivesse diversas etapas até 
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a sua conclusão. Na primeira vez que essa tarefa foi trabalhada, cada um dos grupos 

ficou responsável por construir um jogo, devendo pensar e decidir por consenso desde 

que tipo de jogo fariam, à confecção da estrutura, como também o estabelecimento das 

regras de como jogar. Para isso, as crianças precisaram se organizar, fazer uma lista 

com tudo o que seria necessário até a finalização da tarefa, inclusive devendo pensar em 

todos os materiais que precisariam para construir a base do jogo. A lista dos materiais 

foi escrita em um encontro e cada uma das crianças ficou responsável por levar algum 

dos itens essenciais para que o jogo começasse a ser construído no próximo dia da 

intervenção. Foi estimulado que cada um fizesse ao menos um lembrete na agenda, ou 

em algum papel que pudesse ser colocado na porta da geladeira, no próprio quarto, ou 

em um determinado lugar que pudesse ser visualizado e o material não fosse esquecido. 

Durante todo esse trabalho, constantemente o grupo precisou pensar como equipe, usar 

a hetero e a autorregulação, planejar detalhadamente, solucionar problemas que não 

tinham sido previstos e respeitar a opinião do outro, ouvindo primeiro o que o colega 

tinha para expressar e, posteriormente, colocando a própria opinião.  

Na tarefa da "Brincadeira Planejada", as crianças foram orientadas inicialmente 

a escolher um tema, dentre algumas opções dadas pela mediadora (hospital, casa ou 

supermercado, por exemplo), e partindo do contexto escolhido foi feita uma 

dramatização. Ou seja, nessa atividade o grupo precisou chegar a um consenso, escolher 

o tipo de vivência que teria, cada participante pôde optar pelo papel que gostaria de 

assumir dentro da brincadeira (ex: no hospital, ser médico, paciente, enfermeiro, 

atendente, auxiliar de limpeza, etc.). Os papéis trazem consigo regras implícitas, que as 

crianças deveriam seguir. Foi planejado e montado pelo grupo uma espécie de cenário e 

a tarefa foi contínua entre dois encontros consecutivos, de modo que no segundo dia 

tudo precisou ser realizado nos mesmos moldes do primeiro dia, sem que nenhuma 

alteração pudesse ser feita. A brincadeira planejada possui 3 etapas: planejamento, 

execução (brincadeira em si) e avaliação, que é o momento de mensurar o quanto a 

atividade atingiu os objetivos propostos, o que deveria ter sido diferente, quais os 

pontos positivos, etc. 

Já a atividade de "Bate-Cartas" foi baseada em um jogo de baralho 

tradicionalmente conhecido, chamado em algumas regiões de "tapa", "tapão" ou "bate-

cartas". Nele, todas as cartas do baralho foram igualmente distribuídas entre os 

participantes que deveriam, de um por um, consecutivamente, jogar uma carta por vez. 
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Ao mesmo tempo em que lançavam as cartas à mesa, as crianças falavam os números de 

1 a 13, em ordem crescente. A tarefa consistia em bater à mesa todas as vezes que 

coincidisse o número que constava na carta lançada, com aquele que foi falado pelo 

jogador da vez. Quem batia por último deveria recolher todas as cartas que ficaram na 

mesa, sendo o objetivo de cada participante terminar o quanto antes todas as cartas que 

tinha à mão, o que demanda um alto nível de atenção seletiva.  

Porém, tanto nessa quanto nas demais atividades foram criadas diferentes formas 

da tarefa, com o objetivo de elevar o grau de dificuldade de cada jogo na medida em que 

fosse decorrendo o tempo de intervenção, como também buscando variar o formato das 

atividades, mas sem perder os princípios do treinamento. No Bate-Cartas, por exemplo, 

foi criado um formato com um baralho em que cada carta continha três figuras, sendo 

um gato ou cachorro branco ou preto, um cacho de uvas ou uma maçã vermelha ou 

verde, e as flores margarida ou rosa em amarelo ou laranja. Nessa formatação, em cada 

rodada da brincadeira era determinado um novo critério de busca, de forma que todos 

deveriam bater em cima das cartas quando aparecesse uma carta contendo uma fruta 

verde, ou um gato preto, ou uma margarida laranja, por exemplo. 

As atividades de intervenção foram propostas em ordem aleatória, tentando 

sempre não colocar o mesmo tipo de tarefa em encontros consecutivos e, conforme 

citado anteriormente, foram realizadas por um período de oito meses. Todo o treino foi 

realizado em grupos, sendo estimulada a colaboração mútua entre pares, de modo que 

todas as atividades foram mediadas pela presente autora. Assim, resumidamente, as 

atividades da intervenção tiveram por objetivo reduzir o impacto das dificuldades 

relativas à inibição de comportamentos, pensamentos e emoções inadequados, 

dificuldade em atentar e manter-se numa tarefa até a sua conclusão, problemas no 

estabelecimento, organização e cumprimento de metas e na administração do tempo de 

crianças e adolescentes com TDAH na realização de atividades cotidianas. A descrição 

aqui apresentada representa apenas um breve resumo da intervenção realizada, de modo 

que a versão completa do PIA-FEX adaptado para crianças e adolescentes com TDAH 

será publicada em momento posterior.  
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6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES COM DIAGNÓSTICO DE TDAH 

 

De modo a atender ao segundo objetivo, de caracterizar os participantes com 

TDAH, foram descritos na presente seção os desempenhos de todos os 38 sujeitos 

inicialmente avaliados no pré-teste. A seguir são apresentados os dados de desempenho 

mínimo, máximo, média e desvio padrão, considerando uma ou mais medida de todos 

os instrumentos aplicados. Para os testes que têm tabelas de normatização disponíveis, 

encontram-se também dados descritivos das pontuações-padrão, que inclui os seguintes 

testes: TAC, Teste de Trilhas e WISC III. Nesses casos, a média da pontuação-padrão é 

100 e o desvio-padrão é 15. Destaca-se que, nas diversas medidas extraídas, pode haver 

variação no número de respondentes, visto que não foi possível obter determinadas 

medidas de todos os sujeitos.  

A Tabela 7 apresenta os valores para os desempenhos no Teste de Stroop 

Computadorizado, sendo as médias das pontuações nas seguintes variáveis, 

respectivamente: escore e tempo de reação na parte 2, escore e tempo de reação na parte 

3, efeito de interferência do escore e efeito de interferência do tempo de reação (parte 3 

– parte 2).  

 

Tabela 7. Análises descritivas para as medidas do Teste de Stroop no pré-teste. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Stroop2_Pré_Escore 27 0,88 1 0,97 0,04 

Stroop2_Pré_TR 22 0,41 0,92 0,61 0,12 

Stroop3_Pré_ Escore 27 0 1 0,87 0,14 

Stroop3_Pré_TR 22 0,78 2,70 1,30 0,40 

StroopInterf_Pré_ Escore 27 -0,71 0,04 -0,10 0,14 

StroopInterf_Pré_ TR 22 0,30 1,96 0,66 0,35 

 

 

A Tabela 8 apresenta os valores para os desempenhos no TAC, com as medidas de 

acertos e erros nas etapas 1, 2, 3, escore total (que corresponde à soma dos acertos nas 

três etapas) e pontuação padrão referente ao escore total no teste, conforme normas de 

Dias et al. (2012).   
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Tabela 8. Análises descritivas para as medidas do TAC no pré-teste. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

TAC1_Pré_Acertos 36 21 50 42,58 8,96 

TAC1_Pré_Erros 36 0 2 0,08 0,37 

TAC2_Pré_Acertos 36 0 7 3,03 1,89 

TAC2_Pré_Erros 36 0 37 1,78 6,21 

TAC3_Pré_Acertos 36 0 51 27,89 11,94 

TAC3_Pré_Erros 36 0 23 1,69 5,12 

TAC_Pré_Total 36 30 107 73,50 18,87 

TAC_Pré_PP 36 50 129 99,83 19,22 

 

 

De acordo com a pontuação-padrão média no TAC (M=99,83), exposta na tabela 

acima, pode-se observar que a amostra de participantes com TDAH do presente trabalho 

obteve escores na média, ou seja, desempenhou-se dentro dos valores esperados para a 

população. Não foi observado, portanto, déficit nesse tipo de teste de atenção para os 

participantes com TDAH aqui avaliados. Não há informações mais específicas que 

permitam interpretar tais resultados, mas pode-se hipotetizar que o tipo de alteração 

atencional que tais participantes possuem não é semelhante ao demandado no TAC, ou 

que o teste é mais sensível para avaliação de faixas etárias mais jovens. Além disso, 

também é possível deduzir que o desempenho em termos de pontuação-padrão na média 

pode ser decorrente do processo de normatização do teste, que foi efetuado com 

amostras de escolas públicas, em contraposição aos participantes desta pesquisa que, 

apesar de serem diagnosticados com TDAH, são em sua maioria alunos de escolas 

particulares, grupo que em geral apresenta desempenho superior, como será discutido 

adiante. Assim, a aparente preservação do desempenho no TAC pode ser, em verdade, 

decorrente do fato dos participantes serem em maioria de escolas particulares, o que 

elevaria o seu desempenho quando comparados aos sujeitos que participaram da 

normatização do teste, provenientes de escolas públicas.  

A Tabela 9 apresenta os valores para os desempenhos no Teste de Trilhas Parte A 

e Parte B, mostrando as seguintes medidas: conexão e sequência nas partes A1, A2 e B; 

efeito de interferência em sequências (ou seja, sequências na Parte B menos a soma das 

sequências na Parte A) e pontuação-padrão do efeito de interferência em sequências 

conforme normas de Dias et al. (2012). 
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Tabela 9. Análises descritivas para as medidas do Teste de Trilhas no pré-teste. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

TrilhasA1_Pré_Con 38 3 11 10,45 1,50 

TrilhasA1_Pré_Seq 38 1 12 10,79 2,87 

TrilhasA2_Pré_Con 38 8 11 10,92 0,49 

TrilhasA2_Pré_Seq 38 2 12 11,58 1,87 

TrilhasB_Pré_Con 38 1 23 11,26 5,66 

TrilhasB_Pré_Seq 38 1 24 11,08 6,45 

Trilhas_Pré_Inter_Seq 38 -23 0 -11,29 6,31 

Trilhas_Pré_Inter_Seq_PP 36 0 159 102,6 28,83 

 

 

De acordo com a padronização do escore de Interferência em Sequências no 

Teste de Trilhas (ou seja, Sequências na parte B – sequências na parte A), observa-se 

que os participantes do presente estudo apresentaram pontuação-padrão próxima à 

média (M = 102,6), ou seja, dentro do esperado para a população geral. Não foi 

observado, portanto, déficit na flexibilidade cognitiva para os participantes com TDAH 

aqui avaliados. Tais resultados são distintos de estudos prévios que encontraram 

comprometimento no Teste de Trilhas em pessoas com TDAH. Uma hipótese possível 

de ser formulada e que deve ser investigada em estudos futuros é a de que a presente 

amostra de sujeitos com TDAH é, em grande parte, proveniente de escolas particulares 

(60,5% da amostra), enquanto que as normas são de escolas públicas, o que talvez possa 

ter minimizado possíveis comprometimentos. Porém é possível, também, que a presente 

amostra não tenha déficits nessa habilidade.  

A Tabela 10 apresenta os valores para os desempenhos no WCST, com os escores 

de acertos, erros, categorias completadas, perseveração, erros perseverativos e fracassos. 

Não foi possível inserir a pontuação padrão para esse instrumento pelo fato de ter sido 

utilizado nesta pesquisa apenas um baralho (64 cartas), não havendo padronização no 

Brasil para essa forma de aplicação. 
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Tabela 10. Análises descritivas para as medidas brutas do WCST no pré-teste. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

WCST_Pré_Acertos 38 17 56 41,42 10,43 

WCST_Pré_Erros 38 2 47 22,16 11 

WCST_Pré_Categ. Completadas 38 0 5 2,42 1,43 

WCST_Pré_Perseverações 38 3 62 14,21 10,67 

WCST_Pré_Erros Perseverativos 38 3 46 12 8,28 

WCST_Pré_Fracassos 38 0 6 0,95 1,31 

 

 

A Tabela 11 apresenta os valores para os desempenhos no MTA, com os escores 

dicotômico e dígitos lembrados, e no MTV, com os escores dicotômico e matrizes 

lembradas.  

 

Tabela 11. Análises descritivas para as medidas brutas do MTA e MTV no pré-

teste. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

MTA_Pré_dic 35 0 15 6,69 4,136 

MTA_Pré_dgl 35 8 70 40,43 19,364 

MTV_Pré_dic 35 1 14 6,34 3,819 

MTV_Pré_mtl 35 1 30 12,11 8,195 

 

 

As descritivas para o Teste de Fluência Verbal estão na Tabela 12 a seguir, em 

que constam como variáveis, respectivamente, a pontuação isolada para cada item, ou 

seja, para as letras F, A e S; a soma do escore de todas as letras; o total da categoria 

"animais"; e a soma dos escores de todas letras, mais o total de animais. 

 

Tabela 12. Análises descritivas para as medidas brutas do FAS no pré-teste. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Flue_Pré_F 32 1 17 6,75 3,80 

Flue_Pré_A 32 2 15 6,72 3,64 

Flue_Pré_S 32 1 12 5,56 3,01 

Flue_Pré_FAS 32 5 38 19,03 9,02 

Flue_Pré_Ani 31 6 18 12,03 3,62 

Flue_Pré_Tot_FAS_Ani 31 11 53 29,35 11,19 
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Já a Tabela 13, apresenta os valores das análises descritivas para a pontuação 

ponderada das medidas de acertos nos subtestes Cubos e Vocabulário do WISC III, e 

para o QI estimado. 

 

Tabela 13. Análises descritivas para as medidas dos subtestes Cubos e 

Vocabulário do WISC III e em termos de pontuação ponderada, no pré-teste.  

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

WISC_Cubos_Acertos 38 4 19 11,08 3,57 

WISC_Vocabulário_Acertos 38 1 19 9,76 4,31 

WISC_QIestimado 38 59 152 99,92 21,52 

 

  

Segundo a padronização do WISC III, em se tratando do QI estimado a amostra 

participante deste estudo apresentou desempenho "normal" ou "médio". Apesar desse 

desempenho médio estar conforme o esperado, observa-se que o QI estimado mínimo 

foi de 59. Tal criança não participou da intervenção e não foi reavaliado no pós-teste 

mas, de qualquer forma, diante desse fato, foi fundamental considerar a medida de 

inteligência como covariante nas análises estatísticas posteriores. 

As análises descritivas realizadas para os questionários de avaliação do 

comportamento estão a seguir. A Tabela 14 mostra os valores para as medidas de 

controle inibitório, memória de trabalho, planejamento, regulação e escore total, para 

pais e professores, no IFEI. É relevante especificar que, como nem todos os professores 

e pais responderam aos questionários enviados, o número de respondentes varia nas 

diferentes medidas.  
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 Tabela 14. Análises descritivas para as medidas do IFEI. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

IFEI_Pré_CI_Pais 32 13 30 22,13 4,86 

IFEI_Pré_CI_Prof 23 2 30 19,09 5,84 

IFEI_Pré_MT_Pais 32 16 43 30,09 7,45 

IFEI_Pré_MT_Prof 23 9 40 25,26 6,30 

IFEI_Pré_PL_Pais 32 9 20 14,47 3,32 

IFEI_Pré_PL_Prof 23 3 17 11,39 4,38 

IFEI_Pré_RG_Pais 32 4 25 19,84 4,62 

IFEI_Pré_RG_Prof 23 6 25 17,43 4,86 

IFEI_Pré_Tot_Pais 32 46 128 92,59 18,15 

IFEI_Pré_Tot_Prof 23 39 108 79,00 18,07 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 14, as médias de desempenho para todas as 

medidas foram mais elevadas do ponto de vista dos pais, o que significa que, para estes, 

o comprometimento do funcionamento executivo de seus filhos é mais evidente do que 

para os respectivos professores. Não há dados normativos desse instrumento que 

permitam a comparação dos resultados aqui obtidos. 

Para verificar se a diferença entre pais e professores foi significativa, conforme 

estudado por Coutinho et al. (2009); Mitsis, Mckay, Schulz, Newcorn e Halperin (2000), 

foi conduzido teste t de medidas repetidas para cada variável, comparando respostas de 

pais e de professores. A Tabela 15 a seguir sumariza as médias dos 22 participantes, 

cujos pais e professores responderam ao IFEI. 
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Tabela 15. Médias dos desempenhos para os sujeitos que tiveram o IFEI 

respondido tanto por pais, quanto por professores. 

Variável Média N Desvio Padrão 

 IFEI_Pré_Tot_Pais 94,00 22 19,418 

IFEI_Pré_Tot_Prof 78,50 22        18,335 

 IFEI_Pré_CI_Pais 22,41 22 5,243 

 IFEI_Pré_CI_Prof 18,82 22 5,828 

 IFEI_Pré_MT_Pais 31,09 22 7,400 

 IFEI_Pré_MT_Prof 25,18 22 6,441 

 IFEI_Pré_PL_Pais 14,91 22 3,449 

 IFEI_Pré_PL_Prof 11,36 22 4,478 

 IFEI_Pré_RG_Pais 19,41 22 5,142 

 IFEI_Pré_RG_Prof 17,32 22 4,941 

 

 

A Tabela 16 colocada abaixo indica os resultados dos Testes t para os 

desempenhos no IFEI. 

 

Tabela 16. Análise Teste t para os desempenhos no IFEI, quando comparados os 

resultados das avaliações de pais e professores.  

Variável no IFEI t gl p 

Tot_Pais - Tot_Prof 2,55 21 0,018 

CI_Pais - CI_Prof 2,51 21 0,020 

MT_Pais - MT_Prof 2,52 21 0,020 

PL_Pais - PL_Prof 3,00 21 0,007 

RG_Pais - RG_Prof 1,34 21 0,196 

 

 

Como pode ser observado, houve diferença estatisticamente significativa entre 

todas as medidas calculadas no IFEI, quando comparados os resultados de pais e 

professores, com exceção do escore de regulação, que não mostrou significância. Em 

tais medidas, os pais apontaram mais problemas do que os professores. Uma hipótese 

para explicar tais resultados é o fato de que no ambiente escolar as crianças são 

trabalhadas desde o ingresso para manter a concentração e controlar comportamentos 

impulsivos e/ou o interesse por estímulos distratores, por exemplo. Adicionalmente, 

nesse contexto os professores estão envolvidos com diversas crianças, o que pode torná-
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los mais tolerantes em relação a determinadas características de seus alunos quando 

comparados entre si, ou ao mesmo tempo o que pode direcioná-los a observar e gerar 

uma avaliação baseada no desenvolvimento geral da classe, impedindo que cada aluno 

seja observado e considerado individualmente.   

O fato dos pais terem apontado mais problemas do que os professores está de 

acordo com Carreiro et al. (2010) e Coutinho et al. (2009). Como hipótese explicativa, 

esses autores sugerem que essas diferenças podem indicar a fragilidade do 

conhecimento que professores brasileiros possuem sobre a sintomatologia do TDAH e, 

consequentemente, a necessidade de que tais profissionais tenham maior acesso às 

informações sobre esse transtorno, sobretudo com o objetivo de poder colaborar mais 

com a avaliação de possíveis diagnósticos, como também de compreender de que forma 

podem intervir e facilitar o aprendizado dos alunos diagnosticados. Porém, tal hipótese 

parece improvável visto que, conforme descrito a seguir, no SNAP os professores 

apontaram mais problemas do que os pais, embora não tenha sido significativamente 

estatística. 

Diante disso, é possível então supor que o IFEI avalia sinais mais gerais de 

alterações no funcionamento executivo, que são mais discretos, em contraposição aos 

sinais especificamente relacionados ao TDAH, avaliados pelo SNAP, que descreve 

comportamentos mais expressivos, ou seja, perceptíveis. Dessa forma, é possível que 

pais presenciem com mais frequência os sinais descritos pelo IFEI do que professores. 

Por exemplo, os itens “4. Tem dificuldade para dar continuidade em tarefas menos 

interessantes, a menos que tenha sido prometido algum tipo de recompensa pra fazer tal 

tarefa” e “9. Esquece com facilidade o que pediram para ele(a) buscar” fazem parte do IFEI 

e tratam de comportamentos mais próprios da vida cotidiana da criança, enquanto que os 

sintomas descritos no SNAP, por exemplo, “4. Não segue instruções até o fim e não termina 

deveres de escola, tarefas ou obrigações”, ou “17. Tem dificuldade de esperar sua vez” 

podem talvez ser mais observáveis no contexto escolar. 

A Tabela 17 mostra os valores para as medidas de desatenção, hiperatividade e 

escore total no SNAP, conforme respostas de pais e professores. 
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Tabela 17. Análises descritivas para as medidas do SNAP. 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

SNAP_Pré_Desatenção_Pais 34 4 26 16,79 5,70 

SNAP_Pré_Desatenção_Prof 22 4 25 16,05 5,39 

SNAP_Pré_Hiperatividade_Pais 34 0 27 14,85 7,14 

SNAP_Pré_Hiperatividade_Prof 22 0 27 14,59 6,64 

SNAP_Pré_Total_Pais 34 5 73 40,26 16,14 

SNAP_Pré_Total_Prof 22 10 61 38,55 13,22 

 

 

Para verificar se a diferença entre pais e professores foi significativa, foi 

conduzido Teste t de medidas repetidas para cada variável, comparando respostas de 

pais e de professores. A Tabela 18 sumariza as médias dos 21 participantes, cujos pais e 

professores responderam ao SNAP. 

 

Tabela 18. Médias dos desempenhos para os sujeitos que tiveram o SNAP 

respondido por pais e professores. 

 Variável Média N Desvio Padrão 

SNAP_Pré_Total_Pais       42,86 21 17,06 

SNAP_Pré_Total_Prof     38,1 21 12,37 

SNAP_Pré_Desatenção_Pais 17 21 6,03 

SNAP_Pré_Desatenção_Prof       15,9 21 5,49 

SNAP_Pré_Hiperatividade_Pais     15,57 21 6,78 

SNAP_Pré_Hiperatividade_Prof         14,38 21 6,73 

 

 

A seguir, a Tabela 19 sumariza os resultados dos Testes t para desempenhos no 

SNAP. 

 

Tabela 19. Análise Teste t para os desempenhos no SNAP, quando comparados os 

resultados das avaliações de pais e professores. 

Variável t gl p 

SNAP_Pré_Total_Pais - SNAP_Pré_Total_Prof 1,08 20 0,293 

SNAP_Pré_Desatenção_Pais - SNAP_Pré_Desatenção_Prof 0,621 20 0,542 

SNAP_Pré_Hiperatividade_Pais - SNAP_Pré_Hiperatividade_Prof 0,696 20 0,495 
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Em contraste com o IFEI, apesar das médias estarem ligeiramente distintas, os 

resultados do SNAP não mostraram diferenças significativas entre as avaliações de pais 

e professores. Tal resultado sugere que, no SNAP, que avalia mais especificamente 

sinais de desatenção e hiperatividade, pais e professores da presente amostra apontaram 

igualmente problemas nas crianças avaliadas. 

Também foram conduzidas análises descritivas para avaliar as médias de 

desempenho dos grupos de alunos de escolas particulares (PA) e públicas (PU). A 

Tabela 20 a seguir apresenta número de sujeitos, média de desempenho, desvio e erro 

padrão para as medidas de acertos nos subtestes Cubos e Vocabulários do WISC III. 

 

Tabela 20. Médias de desempenho dos grupos de alunos de escolas públicas e 

particulares nos subtestes Cubos e Vocabulários do WISC III.  

Variável Tipo de Escola N Média Desvio Padrão Erro Padrão  

WISC_Cubos_Acertos PA 22 12,64 2,92 0,62 

PU 15 8,67 3,24 0,83 

WISC_Vocabulário_Acertos PA 22 12,27 3,26 0,69 

PU 15 6,2 3,07 0,79 

  

 

A Tabela 20 mostra que o desempenho em ambos os subtestes do WISC III foi 

superior no grupo de alunos de escolas particulares, quando comparados ao grupo de 

estudantes de escolas públicas. A fim de averiguar se essa diferença é estatisticamente 

significativa, foi conduzida análise test t de Student, que se encontra na Tabela 21.  

 

Tabela 21. Teste t para comparar o desempenho de alunos de escolas públicas e 

particulares nos subtestes Cubos e Vocabulários do WISC III. 

    

Intervalo de 

confiança 95% 

Variável t gl p 

Diferença 

entre 

médias 

Diferença 

de erro 

padrão Mínimo Máximo 

WISC_Cubos_Acertos 4 35 0,00 3,97 1,02 1,89 6,05 

WISC_Vocabulário_Acertos 6 35 0,00 6,07 1,07 3,9 8,24 
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A Tabela 21 permite verificar que o grupo de alunos de escolas particulares 

obteve médias de desempenho significativamente superiores ao grupo de escolas 

públicas nos subtestes do WISC III que foram aplicados. Esse resultado está de acordo 

com Dal Vesco, Mattos, Benincá e Tarasconi (1998), que encontraram diferenças 

significativas entre alunos de escolas públicas e particulares no desempenho geral do 

WISC III, como também especificamente em relação ao subteste Vocabulário.  

Diferenças entre médias também foram calculadas para os instrumentos de 

avaliação das funções executivas, sendo utilizadas as seguintes medidas: acertos, erros, 

perseverações, erros perseverativos, categorias completadas e fracassos no WCST; 

sequência e efeito de interferência no Teste de Trilhas Parte B; acertos nas partes 1, 2 e 

3 do TAC; escores nas partes 2 e 3 do Teste de Stroop, além do efeito de interferência; 

soma dos acertos nas letras F, A e S e total de acertos na categoria “Animais” do Teste 

de Fluência Verbal; pontuação em dígitos lembrados do MTA e em matrizes lembradas 

no MTV. A Tabela 22 abaixo apresenta tais resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Tabela 22. Médias de desempenho dos grupos de alunos de escolas públicas e 

particulares nos instrumentos de avaliação das habilidades executivas. 

Variável  

Tipo 

de 

Escola N Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão  

Stroop2_Pré_Escore PA 14 0,96 0,04 0,01 

PU 11 0,97 0,03 0,01 

Stroop3_Pré_ Escore PA 16 0,91 0,08 0,02 

PU 11 0,81 0,19 0,06 

StroopInterf_Pré_ Escore PA 16 -0,06 0,07 0,02 

PU 11 -0,16 0,19 0,06 

TAC1_Pré_Acertos PA 21 42,67 9,3 2,03 

PU 15 42,47 8,76 2,26 

TAC2_Pré_Acertos PA 21 3,62 1,71 0,37 

PU 15 2,2 1,85 0,48 

TAC3_Pré_Acertos PA 21 33,52 8,89 1,94 

PU 15 20 11,36 2,93 

TrilhasB_Pré_Seq PA 22 12,82 6,47 1,38 

PU 15 8,2 5,62 1,45 

Trilhas_Pré_Inter_Seq PA 22 -10,82 6,69 1,42 

PU 15 -12,2 6 1,55 

WCST_Pré_Erros PA 22 18,91 10,08 2,14 

PU 15 26,93 11,24 2,9 

WCST_Pré_Perseverações PA 22 11,14 6,38 1,36 

PU 15 18,53 14,3 3,69 

WCST_Pré_Erros Perseverativos PA 22 9,18 5,06 1,07 

PU 15 15,93 10,62 2,74 

WCST_Pré_Categ. Completadas PA 22 2,86 1,24 0,26 

PU 15 1,73 1,48 0,38 

WCST_Pré_Fracassos PA 22 0,82 1 0,21 

PU 15 1,2 1,69 0,43 

MTA_Pré_dgl PA 20 49,65 17,63 3,94 

PU 14 27,29 14,47 3,86 

MTV_Pré_mtl PA 20 14,4 7,86 1,75 

PU 14 8,86 8,11 2,16 

Flue_Pré_FAS PA 18 21,11 8,188 1,93 

PU 14 16,36 9,62 2,57 

Flue_Pré_Ani PA 17 12,65 2,99 0,72 

PU 14 11,29 4,25 1,13 

 

 

Na tabela acima também foi possível observar que em todas as medidas o 

desempenho dos alunos de escolas particulares foi superior aos de escolas públicas, com 

exceção do escore na Parte 2 do Teste de Stroop, em que o primeiro grupo apresentou 



88 

 

 

média um pouco mais baixa. Para verificar a significância dos dados, foi conduzida 

análise test t, que se encontra na Tabela 23.  

 

Tabela 23. Teste t para comparar os desempenhos dos alunos de escolas públicas 

e particulares em medidas dos instrumentos de avaliação das habilidades executivas. 

    

Intervalo de 

confiança 95% 

Variável t gl p 

Diferença 

entre 

médias 

Diferença 

de erro 

padrão Mínimo Máximo 

Stroop2_Pré_Escore -0,6 23 0,56 -0,01 0,02 -0,04 0,02 

Stroop3_Pré_Escore 1,74 25 0,09 0,09 0,05 -0,02 0,2 

StroopInterf_Pré_ Escore 1,96 25 0,06 0,1 0,05 -0,01 0,21 

TAC1_Pré_Acertos 0,07 34 0,95 0,2 3,07 -6,04 6,44 

TAC2_Pré_Acertos 2,36 34 0,02 1,42 0,6 0,2 2,64 

TAC3Pré_Acertos 4,01 34 0,00 13,52 3,38 6,66 20,38 

TrilhasB_Pré_Seq 2,24 35 0,03 4,62 2,06 0,44 8,8 

Trilhas_Pré_Inter_Seq 0,64 35 0,53 1,38 2,15 -2,99 5,75 

WCST_Pré_Erros -2,3 35 0,03 -8,02 3,54 -15,2 -0,84 

WCST_Pré_Perseverações -2,1 35 0,04 -7,4 3,45 -14,4 -0,39 

WCST_Pré_Erros Perseverativos -2,6 35 0,01 -6,75 2,61 -12,04 -1,46 

WCST_Pré_Categ. Completadas 2,51 35 0,02 1,13 0,45 0,22 2,05 

WCST_Pré_Fracassos -0,9 35 0,4 -0,38 0,44 -1,28 0,52 

MTA_Pré_dgl 3,91 32 0,00 22,36 5,72 10,71 34,02 

MTV_Pré_mtl 2 32 0,05 5,54 2,78 -0,11 11,2 

Flue_Pré_FAS 1,04 29 0,31 1,36 1,3 -1,31 4,03 

Flue_Pré_Ani 1,51 30 0,14 4,75 3,15 -1,68 11,19 

 

 

A Tabela 23 corroborou os dados descritivos que indicaram que o desempenho 

dos alunos de escolas públicas nas medidas de avaliação do funcionamento executivo é 

abaixo daquele dos estudantes de colégios particulares, conforme a amostra participante 

desta pesquisa. Tal resultado foi significativo estatisticamente para as seguintes 

variáveis: pontuação na parte 3 e efeito de interferência para escore no Teste de Stroop, 

acertos nas partes 2 e 3 do TAC, escore de sequência na Parte B do Teste de Trilhas, 

medidas de erro, perseveração, erros perseverativos e categorias completadas no WCST, 

dígitos lembrados do MTA e matrizes lembradas do MTV. Em resumo, o grupo de 

escolas particulares desempenhou-se melhor em atenção seletiva, atenção alternada, 
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flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, monitoramento e memória de 

trabalho, habilidades estas que foram avaliadas pelos instrumentos acima referidos.  

Até o presente momento não existem estudos brasileiros que abordem diretamente 

a relação entre o tipo de instituição escolar e desempenho do funcionamento executivo, 

o que torna relevante cientificamente o dado obtido neste trabalho, embora se faça 

necessária uma investigação mais ampla sobre o assunto. Porém, um estudo dirigido por 

Ardilla et al. (2005) no México e Colômbia fez essa verificação e encontrou efeito 

significativo de tipo de escola, sendo os alunos de colégios particulares os que melhor 

performance tiveram nos instrumentos de avaliação executiva. Além disso, houve 

correlação significativa entre o desempenho dos sujeitos nos testes e o nível educacional 

dos pais. Os autores mostraram a necessidade de levar em consideração que essa 

diferença entre escolas também sofre influência de fatores externos à instituição, como 

o nível educacional dos pais, por exemplo. 

Nesse mesmo sentido, apesar de não ter sido identificado nenhum estudo nacional 

e de existirem poucos internacionais, haja vista que essa distinção entre tipos de escolas 

é uma realidade de países em desenvolvimento, realizou-se uma busca mais abrangente 

e foram encontradas pesquisas associando o nível socioeconômico e/ou educacional dos 

pais não só ao desempenho em funções executivas, como também ao desenvolvimento 

comportamental e cognitivo (ARGOLLO et al., 2009; MULENGA et al., 2001; 

OLIVEIRA, BORUCHOVITCH, SANTOS, 2007). De forma geral, esses trabalhos 

apontam para um maior comprometimento das habilidades nas amostras de renda 

familiar e grau de escolaridade mais baixos, o que serve de base para endossar os dados 

encontrados nesta pesquisa, porém que ao mesmo tempo evidencia a necessidade de 

novos estudos com foco na relação entre os tipos de instituição escolar.    

Análises descritivas também foram realizadas para verificar as diferenças entre as 

médias dos alunos de escolas públicas e particulares nas escalas de comportamento 

respondidas por pais e professores na avaliação pré-teste, conforme mostra a Tabela 24 

abaixo.  
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Tabela 24. Médias de desempenho dos grupos de alunos de escolas públicas e 

particulares IFEI e na SNAP. 

 Variável 

Tipo de 

Escola N Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão  

IFEI_Pré_Tot_Pais PA 19 94,16 15,868 3,64 

PU 12 92,17 21,366 6,168 

IFEI_Pré_Tot_Prof PA 12 79,42 15,459 4,463 

PU 11 78,55 21,337 6,433 

SNAP_Pré_Total_Pais PA 21 39,9 11,836 2,583 

PU 12 42,83 21,683 6,259 

SNAP_Pré_Total_Prof PA 11 38,73 11,163 3,366 

PU 11 38,36 15,565 4,693 

 

 

Para as medidas do IFEI e SNAP, os alunos de escolas particulares apresentaram 

média inferior aos de escolas públicas apenas no escore total do SNAP na versão 

respondida por pais; nas demais medidas, a saber, escore total no IFEI de pais e 

professores e total no SNAP dos professores, o grupo de escolas públicas apresentou 

comprometimentos menos evidentes no funcionamento executivo e dos sintomas do 

TDAH, segundo as médias obtidas. Com o objetivo de verificar a significância 

estatística desses resultados, foi conduzida análise teste t, que está localizada na Tabela 

25 a seguir. 

 

Tabela 25. Teste t para comparar os desempenhos dos alunos de escolas públicas 

e particulares no IFEI e SNAP. 

    

Intervalo de 

confiança 95% 

Variável t gl p 

Diferença 

entre 

médias 

Diferença 

de erro 

padrão Mínimo Máximo 

IFEI_Pré_Tot_Pais 0,30 29 0,77 1,99 6,69 -11,70 15,68 

IFEI_Pré_Tot_Prof 0,11 21 0,91 0,87 7,72 -15,18 16,92 

SNAP_Pré_Total_Pais -0,51 31 0,62 -2,93 5,80 -14,77 8,91 

SNAP_Pré_Total_Prof 0,06 20 0,95 0,36 5,78 -11,68 12,41 

 

 

As análises realizadas não mostraram diferenças significativas entre escolas 

públicas e particulares no IFEI e na SNAP. É interessante observar que houve efeito de 
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tipo de escola para as medidas de funções executivas, porém não houve para as escalas 

de funcionamento executivo e sinais de TDAH. Uma explicação especulativa para tal 

achado é que os sinais comportamentais de TDAH são igualmente presentes em sujeitos 

de ambos os tipos de escolas, porém o funcionamento cognitivo pode ser distinto, talvez 

devido à estimulação ambiental (da escola e da família) à que o sujeito está exposto.  

 

6.3.  RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO  

 

Para responder ao terceiro objetivo, de verificar possíveis efeitos da intervenção, 

foram conduzidas análises estatísticas descritivas e de covariância do efeito de grupo 

sobre os desempenhos em cada teste. Devido à variabilidade dos grupos controle e 

experimental em diversas variáveis, para controlar minimamente tal variabilidade e 

possibilitar uma comparação, ainda que preliminar, entre os grupos, para as presentes 

análises utilizou-se como covariante o QI estimado, a idade e o desempenho na mesma 

medida, porém no pré-teste, de forma a controlar o desempenho prévio. Diferente da 

estrutura como foi feita a descrição e discussão dos resultados dos desempenhos no pré-

teste, que foram colocadas em um mesmo item, a discussão sobre os dados obtidos para 

o efeito da intervenção foi feita separadamente da descrição dos seus resultados, e estará 

em sequência no tópico 6.2.13.  

As análises foram conduzidas com os resultados das 18 crianças que 

continuaram até o final do estudo, sendo 8 integrando o GE e 10, o GC. Porém, para as 

análises do SNAP e IFEI do GE foram inseridas escalas de 9 sujeitos no GE, visto que, 

apesar de uma das crianças ter participado das atividades de intervenção, mas não ter 

passado pela avaliação pós-teste, a mesma fez a devolução das duas escalas, tanto da 

versão respondida por pais, quanto por professores. Para caracterizar essa amostra de 18 

crianças, a Tabela 26 a seguir sumariza os dados de inteligência de ambos os grupos, 

distintamente, e também no total. 
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Tabela 26. Estatística descritiva para o desempenho do GC e do GE nos 

subtestes Cubos e Vocabulário e no QI estimado do WISC III.   

Grupo Variável 

WISC_Pré_ 

Cubos 

WISC_Pré_ 

Vocabulário 

WISC_Pré_ 

Qiestimado 

GCC Média 9,60 5,40 85,60 

N 10 10 10 

Desvio Padrão 3,69 1,78 13,62 

Mínimo 4 4 65 

Máximo 17 9 106 

GE Média 11,63 10,88 107,50 

N 8 8 8 

Desvio Padrão 2,39 3 14,71 

Mínimo 7 5 77 

Máximo 15 15 129 

Total Média 10,50 7,83 95,33 

N 18 18 18 

Desvio Padrão 3,26 3,63 17,68 

Mínimo 4 4 65 

Máximo 17 15 129 

 

Inicialmente, vale destacar alguns aspectos qualitativos da intervenção. Em 

termos de análise qualitativa, ao longo das avaliações pré e pós-teste e das atividades de 

intervenção, de modo geral todos os participantes foram colaborativos, realizando as 

tarefas sugeridas e empenhando-se na sua resolução. Especificamente em relação ao 

grupo experimental, inicialmente, quando eram propostas as atividades, as crianças 

apresentavam problemas para se organizar e planejar, como também ficava muito 

evidente a dificuldade em manter a atenção e o objetivo até a conclusão da tarefa. 

Entretanto, decorridos aproximadamente dois meses, os desempenhos nessas 

habilidades começaram a melhorar, de forma que a maior parte das crianças 

compreendia o seu papel dentro do grupo, sentia-se responsável pelo cumprimento das 

tarefas e promovia a heterorregulação, que posteriormente com o trabalho de 

monitoramento e reflexão após a finalização das atividades foi promovendo a 

autorregulação. 

Para analisar estatisticamente os dados do efeito da intervenção, foram 

conduzidas análises estatísticas descritivas e de covariância do efeito de grupo sobre os 
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desempenhos em cada teste. Para estas análises utilizou-se como covariante o QI 

estimado, a idade e o desempenho na mesma medida, porém no pré-teste, de forma a 

controlar o desempenho prévio. Os resultados para cada teste encontram-se descritos a 

seguir e nas tabelas de estatísticas descritivas encontram-se as análises dos dados brutos 

no pré e no pós-teste e dos dados corrigidos após a Ancova, tendo como covariantes a 

idade, a inteligência e o desempenho no pré-teste daquela mesma medida. Resultados 

significativos encontram-se destacados em negrito e, efeitos marginais (0,5 < p < 0,1) 

encontram-se me negrito e itálico. As estatísticas do pré-teste foram inseridas com o 

objetivo de facilitar a visualização do comparativo entre os dois momentos da avaliação. 

 

 6.3.1- Teste de Stroop Computadorizado 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 14 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 8 deles integrantes do GC, e 6 do GE. A 

Tabela 27 sumaria estes resultados, em que são apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova.  
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Tabela 27. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o Teste de Stroop. 

     

Descritivas 

brutas Pré-Teste 

 

Descritivas  

brutas Pós-Teste 

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova Variável Grupo 

  M DP M DP M EP 

Stroop2_Escore GC 0,97 0,03 0,99 0,02 0,99 0,01 

 GE 0,96 0,05 1 0 1 0,01 

 Total 0,97 0,04 0,99 0,02   

Stroop2_TR GC 0,60 0,12 0,62 0,1 0,64 0,03 

 GE 0,62 0,14 0,66 0,17 0,65 0,03 

 Total 0,61 0,13 0,64 0,13   

Stroop3_Escore GC 0,79 0,22 0,87 0,12 0,86 0,03 

 GE 0,85 0,09 0,97 0,03 0,98 0,03 

 Total 0,81 0,17 0,91 0,1   

Stroop3_TR GC 1,18 0,25 1,23 0,25 1,19 0,05 

 GE 1,42 0,68 1,09 0,19 1,14 0,05 

 Total 1,28 0,48 1,17 0,23   

StroopInterf_ Escore GC -0,19 0,22 -0,12 0,11 -0,12 0,03 

 GE -0,10 0,09 -0,03 0,03 -0,03 0,03 

 Total -0,15 0,18 -0,08 0,09   

StroopInterf_TR GC 0,58 0,26 0,6 0,24 0,56 0,06 

 GE 0,80 0,59 0,43 0,16 0,49 0,07 

  Total 0,67 0,43 0,53 0,22     

 

 

Como pode ser observado, em termos de médias o GE apresentou melhor 

desempenho na execução do Teste de Stroop, mesmo quando corrigidos os valores em 

função da inteligência, idade e desempenho na avaliação pré-teste. Porém, a medida do 

tempo de reação na segunda etapa do teste foi uma exceção, já que a média do GC foi 

discretamente menor que a do GE, diferindo do esperado.  

A fim de verificar a significância estatística desses dados, foram conduzidas 

análises de covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, a 

inteligência e os desempenhos no pré-teste. A Tabela 28 apresenta os resultados dessa 

análise. 
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Tabela 28. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no Teste de Stroop.  

Variável Medida F (1,9) p 

Stroop2_Pós_Escore Inteligência 0,06 0,82 

 Idade 7,57 0,02 

 Desempenho pré-teste 0,62 0,25 

 Grupo 4,66 0,06 

Stroop2_Pós_TR Inteligência 0,23 0,65 

 Idade 2,54 0,15 

 Desempenho pré-teste 28,02 0,00 

 Grupo 0,04 0,84 

Stroop3Pós_Escore Inteligência 0,02 0,89 

 Idade 11,39 0,01 

 Desempenho pré-teste 1,79 0,21 

 Grupo 6,79 0,03 

Stroop3_Pós_TR Inteligência 20,64 0,00 

 Idade 2,59 0,14 

 Desempenho pré-teste 17,72 0,00 

 Grupo 0,36 0,56 

StroopInterf_Pós_ Escore Inteligência 0,02 0,88 

 Idade 8,07 0,02 

 Desempenho pré-teste 1,13 0,32 

 Grupo 4,72 0,06 

StroopInterf_Pós_ TR Inteligência 8,81 0,02 

 Idade 0,32 0,59 

 Desempenho pré-teste 5,20 0,05 

  Grupo 0,46 0,52 

 

 

Foram encontradas diferenças significativas em função da idade e do grupo no 

escore da segunda etapa; do desempenho no pré-teste no tempo de reação da segunda 

etapa; da idade e do grupo no escore da terceira etapa; da inteligência e do desempenho 

no pré-teste no tempo de reação da terceira etapa; da idade e do grupo no escore do 

efeito de interferência; e da inteligência e do desempenho na mesma medida durante o 

pré-teste no efeito de interferência para o tempo de reação.  
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Em relação ao efeito de grupo na intervenção, é possível concluir que o GE 

apresentou melhor desempenho do que o GC no Teste de Stroop quando consideradas 

as medidas de escore. Ou seja, o GE foi o que melhor desempenhou-se nas habilidades 

em atenção seletiva/controle inibitório.   

Os resultados no Teste de Stroop em função dos grupos encontram-se 

representados na Figura 10 a seguir. 

 

 

 

Figura 10. Resultados no Teste de Stroop para os grupos controle e experimental 

com as médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  
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Entretanto, apesar dos resultados não terem mostrado diferenças estatísticas para 

as medidas de tempo de reação, os gráficos acima ilustram a tendência que o GE teve de 

iniciar a execução da tarefa nesse instrumento mais rápido do que o GC, o que neste 

caso é positivo, visto que o grupo com menor tempo de reação apresentou mais acertos.  

 

6.3.2-  Teste de Atenção por Cancelamento 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 18 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 10 deles integrantes do GC, e 8 do GE. A 

Tabela 29 sumaria estes resultados. São apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova.  

 

Tabela 29. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o TAC. 

     

Descritivas  

brutas Pré-Teste 

 

Descritivas 

brutas Pós-Teste 

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova Variável Grupo 

  M DP M DP M EP 

TAC1_Pós_Acertos GC 37,90 11,28 39,6 10,04 41,78 2,14 

 GE 43,25 7,55 42,63 6,57 39,9 2,48 

 Total 40,28 9,92 40,94 8,57   

TAC2_Pós_Acertos GC 2,30 1,95 3,5 1,43 3,79 0,49 

 GE 3,13 1,25 4,62 1,85 4,27 0,57 

 Total 2,67 1,68 4 1,68   

TAC3_Pós_Acertos GC 22,60 12,64 25,6 16,85 29,88 2,68 

 GE 32,88 8,37 38,25 7,23 32,9 3,1 

 Total 27,17 11,88 31,22 14,62   

TAC_Pós_Total GC 62,80 21,10 68,7 22,89 76,08 3,81 

 GE 79,25 14,05 85,5 14,61 76,28 4,42 

  Total 70,11 19,69 76,17 20,95     
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Como pode ser observado, de forma geral, em termos de médias o GE 

apresentou melhor desempenho na execução do TAC, mesmo quando corrigidos os 

valores em função da inteligência, idade e desempenho na avaliação pré-teste, com 

exceção do escore de acertos na primeira parte do teste, em que o GC obteve melhor 

média após as análises descritivas corrigidas.  

A fim de verificar a significância estatística desses dados, foram conduzidas 

análises de covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, a 

inteligência e os desempenhos no pré-teste. A Tabela 30 apresenta os resultados dessa 

análise. 

 

Tabela 30. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no TAC. 

Variável Medida F (1,13) p 

TAC1_Pós_Acertos Inteligência 0,18 0,68 

 Idade 0,01 0,92 

 Desempenho pré-teste 21,34 0,00 

 Grupo 0,25 0,62 

TAC2_Pós_Acertos Inteligência 0,57 0,47 

 Idade 0,72 0,41 

 Desempenho pré-teste 2,75 0,12 

 Grupo 0,32 0,58 

TAC3_Pós_Acertos Inteligência 0,29 0,60 

 Idade 0,00 0,99 

 Desempenho pré-teste 25,52 0,00 

 Grupo 0,42 0,53 

TAC_Pós_Total Inteligência 0,04 0,85 

 Idade 0,00 0,95 

 Desempenho pré-teste 30,87 0,00 

  Grupo 0,00 0,98 

 

 

Foram encontradas diferenças significativas em função do desempenho no pré-

teste para as médias da pontuação de acertos nas partes 1 e 3; no escore total; e nos 
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erros da parte 3. Diferenças estatísticas não foram encontradas para efeito de grupo ma 

intervenção. 

Os resultados no TAC em função dos grupos encontram-se representados na 

Figura 11 a seguir. 

 

 

 

Figura 11. Resultados no TAC para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  
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Apesar de não haver diferenças significativas entre os grupos, os gráficos acima 

indicam a tendência de o GE ter um desempenho melhor do que o GC nas tarefas do 

TAC, resultado que deve ser considerado e melhor investigado em futuras pesquisas, 

com uma amostra mais representativa do que a do presente estudo.  

 

6.3.3-  Teste de Trilhas Parte A e Parte B 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 17 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 10 deles integrantes do GC, e 7 do GE. A 

Tabela 31 sumaria estes resultados. São apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova.  

 

Tabela 31. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o Teste de Trilhas. 

         

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova 
Variável Grupo Descritivas 

brutas Pré-Teste 

Descritivas  

brutas Pós-Teste 

  M DP M DP M EP 

TrilhasB_Pós_Seq GC 9,00 5,207 8,3 5,29 9,34 1,62 

 GE 14,00 3,162 15,29 4,5 13,8 2,03 

 Total 11,22 5,001 11,18 5,99   

TrilhasB_Pós_Con GC 9,40 4,351 9,7 4 10,12 1,41 

 GE 13,00 3,162 14,75 4,37 14,23 1,62 

 Total 11,00 4,187 11,94 4,8   

Trilhas_Pós_Inter_Seq GC -13,10 5,195 -14,2 4,02 -13,65 1,91 

 GE -9,13 3,523 -10,63 6,82 -11,32 2,2 

 Total -11,33 4,851 -12,61 5,58   

Trilhas_Pré_Inter_Seq_PP GC 96,20 23,574 92,2 13,98 96,27 5,88 

 GE 112,63 10,446 109,1 21,04 104,04 6,77 

  Total 20,240 20,240 99,72 18,99     
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Como pode ser observado, em termos de médias o GE apresentou melhor 

desempenho na execução do Teste de Trilhas em todas medidas, mesmo quando 

corrigidos os valores em função da inteligência, idade e desempenho na avaliação pré-

teste. A fim de verificar a significância estatística desses dados, foram conduzidas 

análises de covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, a 

inteligência e os desempenhos no pré-teste. A Tabela 32 apresenta os resultados dessa 

análise. 

 

Tabela 32. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no Teste de Trilhas.  

Variável Medida gl F p 

TrilhasB_Pós_Seq Inteligência 1,12 0,55 0,47 

 Idade 1,12 1,64 0,23 

 Desempenho pré-teste 1,12 0,76 0,40 

 Grupo 1,12 2,36 0,15 

TrilhasB_Pós_Con Inteligência 1,13 0,24 0,63 

 Idade 1,13 2,87 0,11 

 Desempenho pré-teste 1,13 0,29 0,60 

 Grupo 1,13 2,93 0,11 

Trilhas_Pós_Inter_Seq Inteligência 1,13 0,25 0,62 

 Idade 1,13 2,64 0,13 

 Desempenho pré-teste 1,13 0,42 0,53 

 Grupo 1,13 0,51 0,49 

Trilhas_Pré_Inter_Seq_PP Inteligência 1,14 0,12 0,73 

 Idade 1,14 0,03 0,86 

 Desempenho pré-teste 1,14 3,23 0,09 

  Grupo 1,14 0,60 0,45 

 

 

Apesar das análises descritivas mostrarem diferenças entre os grupos nas 

diversas medidas do Teste de Trilhas, essa diferença foi significativa apenas em função 

do desempenho no pré-teste para a pontuação padrão do efeito de interferência em 

sequência.  

Os resultados no Teste de Trilhas em função dos grupos encontram-se 

representados na Figura 12 a seguir. 
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Figura 12. Resultados no Teste de Trilhas para os grupos controle e 

experimental com as médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes 

inteligência, idade e desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

Embora as diferenças entre grupos não tenham sido reconhecidas 

estatisticamente, os gráficos acima sugerem a tendência que o GE teve em executar as 

tarefas no TAC de forma superior ao GC. Tal resultado se deu inclusive para a medida 

de efeito de interferência em sequência, que gera indicativos de que a diferença entre os 

resultados na Parte B e na Parte A foi menor no GE do que no GC. Ou seja, por meio 

dessedado é possível pressupor que a habilidade atencional no GE mostrou tendência a 

ser mais efetiva na realização da tarefa não automatizada (Parte B) do que no GC, tanto 

quanto na Parte A, que é solucionada de forma mais espontânea e que mostra 

indicativos de que a demanda da habilidade em flexibilidade cognitiva na Parte B ao 

menos em parte foi suprida.  

 

6.3.4-  Teste Wisconsin de Classificação de Cartas 
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Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 18 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 10 deles integrantes do GC, e 8 do GE. A 

Tabela 33 sumaria estes resultados. São apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova.  

 

Tabela 33. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o WCST. 

         

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova 
Variável Grupo Descritivas brutas 

Pré-Teste 

Descritivas 

brutas Pós-Teste 

  M DP M DP M EP 

WCST_Pós_Acertos GC 37,00 11,16 38,4 9,7 40,15 2,59 

 GE 46,50 10,49 48,38 8,62 46,19 2,99 

 Total 41,22 11,61 42,83 10,31   

WCST_Pós_Erros GC 25,40 13,74 25,6 9,7 23,95 2,48 

 GE 17,50 10,49 15,63 8,62 17,69 2,85 

 Total 21,89 12,71 21,17 10,31   

WCST_Pós_Perseverações GC 19,30 17,17 18,2 10,96 15,56 3,16 

 GE 10,50 8,30 11,38 9,05 14,67 3,63 

 Total 15,39 14,31 15,17 10,47   

WCST_Pós_Erros Perseverativos GC 16,70 12,53 15,7 8,47 13,6 2,47 

 GE 8,75 5,99 8,88 6,98 11,51 2,84 

 Total 13,17 10,70 12,67 8,38   

WCST_Pós_Categ. Completadas GC 1,70 1,25 2,3 1,34 2,68 0,35 

 GE 3,13 1,46 3,87 0,99 3,4 0,4 

 Total 2,33 1,50 3 1,41   

WCST_Pós_Fracassos GC 1,70 2,00 0,3 0,48 0,3 0,3 

 GE ,75 1,16 0,88 0,99 0,88 0,34 

  Total 1,28 1,71 0,56 0,78     

 

 

Como pode ser observado, em termos de médias o GE apresentou melhor 

desempenho na execução do WCST, mesmo quando corrigidos os valores em função da 

inteligência, idade e desempenho na avaliação pré-teste. Porém, para o escore de 

fracassos o resultado foi contrário, pois, conforme as médias, o GC desempenhou-se 
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melhor do que o GE. A fim de verificar a significância estatística desses dados, foram 

conduzidas análises de covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, 

a inteligência e os desempenhos no pré-teste. A Tabela 34 apresenta os resultados dessa 

análise. 

 

Tabela 34. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no WCST. 

Variável Medida F (1,13) p 

WCST_Pós_Acertos Inteligência 2,85 0,12 

 Idade 7,84 0,02 

 Desempenho pré-teste 0,14 0,71 

 Grupo 1,83 0,20 

WCST_Pós_Erros Inteligência 1,84 0,20 

 Idade 7,71 0,02 

 Desempenho pré-teste 1,05 0,33 

 Grupo 2,20 0,16 

WCST_Pós_Perseverações Inteligência 1,99 0,18 

 Idade 1,89 0,19 

 Desempenho pré-teste 1,35 0,27 

 Grupo 0,03 0,87 

WCST_Pós_Erros Perseverativos Inteligência 1,63 0,22 

 Idade 1,65 0,22 

 Desempenho pré-teste 1,30 0,28 

 Grupo 0,25 0,63 

WCST_Pós_Categ. Completadas Inteligência 3,17 0,10 

 Idade 4,19 0,06 

 Desempenho pré-teste 0,54 0,48 

 Grupo 1,49 0,24 

WCST_Pós_Fracassos Inteligência 0,02 0,89 

 Idade 0,29 0,60 

 Desempenho pré-teste 0,00 0,99 

  Grupo 1,34 0,27 

 

 

Foram encontradas diferenças significativas em função da idade para as 

pontuações de acertos, erros e categorias completadas, o que indica que por meio dessas 
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medidas do WCST é possível distinguir a amostra pela progressão da idade. Em 

contrapartida, nenhum dado representativo foi encontrado em função do grupo. 

Os resultados no WCST em função dos grupos encontram-se representados na 

Figura 13 a seguir. 
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Figura 13. Resultados no WCST para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

Embora os resultados não tenham mostrado diferenças estatisticamente 

significativas na comparação entre grupos, os gráficos acima ilustram a tendência do 



107 

 

 

GE desempenhar-se melhor do que o GC. Uma ressalva é necessária para a pontuação 

de fracassos em que, apesar da média refletir um melhor resultado para o GC, é preciso 

observar que esse escore está relacionado tanto ao número de acertos no teste de forma 

geral, como também ao número de acertos necessários para se completar uma categoria, 

e neste sentido em ambas as medidas o GE apresentou melhores médias.     

 

6.3.5-  Teste de Memória de Trabalho Auditiva 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 17 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 10 deles integrantes do GC, e 7 do GE. A 

Tabela 35 sumaria estes resultados. São apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova, tendo como variáveis escore dicotômico e dígitos lembrados.  

 

Tabela 35. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o MTA. 

         

Descritivas 

corrigidas 

após Ancova 
Variável Grupo Descritivas 

brutas Pré-Teste 

Descritivas 

brutas Pós-Teste 

  M DP M DP M EP 

MTA_Pós_dic GC 5,20 2,936 4,5 2,68 5,26 0,92 

 GE 8,43 3,552 10 4,04 8,91 1,16 

 Total 6,53 3,502 6,76 4,24   

MTA_Pós_dgl GC 32,00 16,580 35,4 18,85 43,41 3,27 

 GE 53,43 18,447 53,1 17,6 41,71 4,12 

  Total 40,82 20,010 42,7 19,92     

 

 

Conforme tabela acima, é possível verificar que o GE apresentou médias 

superiores ao GC nas duas medidas do MTA nas análises brutas, entretanto, após a 

correção das análises em função da inteligência, idade e desempenho na avaliação pré-

teste, o GC ficou com o desempenho médio superior no escore de dígitos lembrados. A 

fim de verificar a significância estatística desses dados, foram conduzidas análises de 
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covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, a inteligência e os 

desempenhos no pré-teste. A Tabela 36 apresenta os resultados dessa análise. 

 

Tabela 36. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no MTA. 

Variável Medida F (1,12) p 

MTA_Pós_dic Inteligência 1,83 0,20 

 Idade 2,17 0,17 

 Desempenho pré-teste 0,22 0,65 

 Grupo 4,72 0,05 

MTA_Pós_dgl Inteligência 0,08 0,78 

 Idade 0,23 0,64 

 Desempenho pré-teste 10,82 0,01 

  Grupo 0,08 0,78 

 

 

Diferenças significativas em função do grupo foram encontradas para o escore 

dicotômico, de forma que o GE obteve melhor resultado, evidenciando a possibilidade 

de se distinguir ambos os grupos por meio do desempenho nessa tarefa, que demanda a 

habilidade em memória de trabalho. Além disso, o resultado também foi significativo 

em função do desempenho pré-teste para o escore de dígitos lembrados.   

Os resultados no MTA em função dos grupos encontram-se representados na 

Figura 14 a seguir. 
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Figura 14. Resultados no MTA para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

O gráfico acima localizado à esquerda mostra a tendência do GE ter melhor 

resultado no escore dicotômico do MTA e, por outro lado, destaca o GC no escore de 

dígitos lembrados.  

 

6.3.6-  Teste de Memória de Trabalho Visual 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 17 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 10 deles integrantes do GC, e 7 do GE. A 

Tabela 37 sumaria estes resultados. São apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova.  
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Tabela 37. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o MTV. 

 

 

 

Variável 

 

 

 

Grupo 

 

 

Descritivas 

brutas Pré-Teste 

 

 

Descritivas 

brutas Pós-Teste 

 

 

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova 

  M DP M DP M EP 

MTV_Pós_dic GC 5,30 3,92 6,4 4,99 7,15 0,71 

 GE 6,71 3,64 9,43 3,51 8,36 0,88 

 Total 5,88 3,76 7,65 4,58   

MTV_Pós_mtl GC 9,50 8,81 12,5 9,88 14,35 1,39 

 GE 13,29 7,59 18 5,77 15,36 1,73 

  Total 11,06 8,30 14,8 8,67     

 

 

Conforme exposto na Tabela 37, é possível verificar que o GE apresentou 

médias superiores ao GC nas duas medidas do MTV, que são escores dicotômico e 

matrizes lembradas, inclusive mantendo os maiores valores após a correção das 

análises. Para verificar estatisticamente se de fato o GE apresentou melhor desempenho 

do que o GC, foram conduzidas análises de covariância do efeito de grupo, tendo como 

covariantes a idade, a inteligência e os desempenhos no pré-teste. A Tabela 38 apresenta 

os resultados dessa análise. 

 

Tabela 38. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo sobre os 

desempenhos no MTV. 

Variável Medida F (1,12) p 

MTV_Pós_dic Inteligência 1,02 0,33 

 Idade 0,77 0,40 

 Desempenho pré-teste 6,19 0,03 

 Grupo 0,93 0,35 

MTV_Pós_mtl Inteligência 0,58 0,46 

 Idade 0,09 0,78 

 Desempenho pré-teste 7,09 0,02 

  Grupo 0,17 0,69 
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Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em função do 

desempenho no pré-teste para ambas as medidas. Contudo, em relação ao efeito de 

grupo, estatisticamente não houve diferença significativa.  

Os resultados no MTV em função dos grupos encontram-se representados na 

Figura 15 a seguir. 

 

 

       

Figura 15. Resultados no MTV para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

Os gráficos acima expõem a tendência encontrada nos resultados deste 

instrumento de que o GE adquire melhores médias, ou seja, desempenha-se melhor do 

que o GC nas medidas dicotômica e dígitos lembrados do MTV.  

 

6.3.7-  Teste de Fluência Verbal FAS e Animais 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para os desempenhos de 17 

participantes dos grupos no pós-teste, sendo 10 deles integrantes do GC, e 7 do GE. A 

Tabela 39 sumaria estes resultados. São apresentadas as descritivas brutas e com 

correção após a Ancova.  
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Tabela 39. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o FAS. 

        

 

Descritivas 

corrigidas 

após 

Ancova 

Variável Grupo Descritivas 

brutas Pré-

Teste 

Descritivas 

brutas Pós-

Teste 

  M DP M DP M EP 

Flue_Pós_F GC 4,50 2,72 6,3 3,43 6,88 1,29 

 GE 8,00 5,20 9,57 4,99 8,74 1,62 

 Total 5,94 4,18 7,65 4,33   

Flue_Pós_A GC 5,60 3,37 5,4 3,62 6,33 0,96 

      GE 8,29 4,68 7,29 2,69 5,95 1,22 

 Total 6,71 4,06 6,18 3,32   

Flue_Pós_S GC 4,00 2,05 5,7 3,16 6,31 1,27 

 GE 7,29 3,20 6,14 3,53 5,27 1,61 

 Total 5,35 3,00 5,88 3,23   

Flue_Pós_FAS GC 14,10 6,87 17,4 9,31 20,26 2,85 

 GE 23,57 11,19 23 9,73 18,91 3,61 

 Total 18,00 9,83 19,7 9,61   

Flue_Pós_Ani GC 10,60 4,06 10,7 4,37 10,86 1,41 

 GE 11,71 3,45 12,6 4,43 12,34 1,75 

 Total 11,06 3,75 11,5 4,36   

Flue_Pós_Tot_FAS_Ani GC 24,70 9,60 28,1 12,76 29,23 3,61 

 

GE 29,43 13,79 37,3 12,4 35,67 4,51 

  Total 26,65 11,36 31,9 13,08     

 

 

Como pode ser observado, em termos de médias o GE apresentou melhor 

desempenho na execução do FAS em todas as medidas nas análises brutas, porém, 

quando os valores foram corrigidos em função da inteligência, idade e desempenho na 

avaliação pré-teste, tal resultado permaneceu para a pontuação na letra “F”, animais e 

para a soma do escore total das letras, mais animais. Nas demais variáveis, o GC obteve 

médias superiores ao GE. A fim de verificar a significância estatística desses dados, 

foram conduzidas análises de covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a 
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idade, a inteligência e os desempenhos no pré-teste. A Tabela 40 apresenta os resultados 

dessa análise. 

 

Tabela 40. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no FAS. 

Variáveis Medida F (1,12) p 

Flue_Pós_F Inteligência 0 0,96 

 Idade 1,49 0,25 

 Desempenho pré-teste 3,66 0,08 

 

Grupo 0,63 0,44 

Flue_Pós_A Inteligência 0,04 0,85 

 Idade 2,48 0,14 

 Desempenho pré-teste 11,3 0,01 

 

Grupo 0,05 0,83 

Flue_Pós_S Inteligência 0,02 0,9 

 Idade 0 0,97 

 Desempenho pré-teste 2 0,18 

 

Grupo 0,2 0,67 

Flue_Pós_FAS Inteligência 0,09 0,77 

 Idade 0,16 0,7 

 Desempenho pré-teste 9,42 0,01 

 

Grupo 0,07 0,8 

Flue_Pós_Ani Inteligência 0,02 0,89 

 Idade 1,51 0,24 

 Desempenho pré-teste 3,33 0,09 

 

Grupo 0,35 0,57 

Flue_Pós_Tot_FAS_Ani Inteligência 0,05 0,84 

 Idade 0 0,98 

 Desempenho pré-teste 9,02 0,01 

  Grupo 1,01 0,34 

 

 

Foram encontradas diferenças significativas em função do desempenho no pré-

teste para os escores na letra “A”, soma da pontuação de todas as letras, e no total das 
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letras, mais animais. Porém, nenhum efeito significativo foi identificado em função do 

grupo.  

Os resultados no FAS em função dos grupos encontram-se representados na 

Figura 16 a seguir. 

 

 

 

 

       

Figura 16. Resultados no FAS para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

Embora os resultados não tenham mostrado diferenças estatisticamente 

significativas em função do grupo, os gráficos acima ilustram a tendência do GE 

desempenhar-se melhor do que o GC na pontuação da letra “F”, categoria "animais", e 

no escore geral do teste, que é o total da soma entre os escores nas letras e animais. 

Sendo assim, este último dado indica que, na avaliação geral do desempenho dos 

participantes no Teste de Fluência, ou seja, quando considerada a pontuação total, sem 

Flue_Pós_S Flue_Pós_FAS 

Flue_Pós_Ani Flue_Pós_Tot_FAS_Ani 
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subdividir as etapas F, A, S e Animais, o GE mostra tendência a desempenhar-se melhor 

do que o GC. 

 

6.3.8-  Inventário de Funcionamento Executivo Infantil 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas dos desempenhos dos grupos 

GC e GE no pós-teste de 12 participantes que tiveram o inventário respondido pelos 

pais, sendo 3 deles do GC e 9 do GE. Não foram obtidas as medidas do IFEI na versão 

para professores. 

Para as análises foram consideradas como medidas adquiridas pelas respostas 

dos pais o escore total e as pontuações para memória de trabalho, planejamento, 

regulação e controle inibitório. A Tabela 41 sumaria estes resultados. São apresentadas 

as descritivas brutas e com correção após a Ancova.  
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Tabela 41. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o IFEI respondido por pais dos grupos GC e GE.  

         

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova 
Variável Grupo Descritivas 

brutas Pré-Teste 

Descritivas  

brutas Pós-Teste 

  M DP M DP M EP 

IFEI_Pós_Tot_Pais GC 83,57 19,773 83,7 16,07 83,77 7,61 

 GE 94,25 11,486 83,7 8,62 83,63 3,95 

 Total 89,27 16,246 83,7 10,05   

IFEI_Pós_MT_Pais GC 28,57 9,396 27,7 8,08 27,55 2,32 

 GE 30,63 4,470 26,4 3,64 26,48 1,2 

 Total 29,67 6,997 26,8 4,67   

IFEI_Pós_PL_Pais GC 13,00 3,317 14 4,36 14,42 2,27 

 GE 14,75 1,753 12,2 2,54 12,08 1,18 

 Total 13,93 2,658 12,7 2,96   

IFEI_Pós_RG_Pais GC 16,14 5,757 18,3 1,53 19,56 1,31 

 GE 20,63 3,378 18,4 2,07 18,04 0,69 

 Total 18,53 5,027 18,4 1,88   

IFEI_Pós_CI_Pais GC 19,29 3,450 20 3 19,59 2,46 

 GE 22,13 4,224 21,3 3,24 21,47 1,27 

  Total 20,80 4,021 21 3,1     

 

 

Por meio das médias dos escores no IFEI respondido por pais, o GE apresenta 

menores comprometimentos no funcionamento executivo do que o GC, especificamente 

para as medidas de escore total, memória de trabalho, planejamento e regulação. Porém, 

o resultado foi inverso para o controle inibitório, sendo o GC o que obteve menor 

média.  

 A fim de verificar a significância estatística desses dados, foram conduzidas 

análises de covariância do efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, a 

inteligência e os desempenhos no pré-teste. Tais análises foram conduzidas para os 

resultados das avaliações dos pais e os resultados são apresentados na Tabela 42. 
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Tabela 42. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no IFEI.   

Variável Medida F 

(1,7) 

p 

IFEI_Pós_Tot_Pais Inteligência 0,17 0,70 

 Idade 0,00 0,97 

 Desempenho pré-teste 1,13 0,32 

 Grupo 0,00 0,99 

IFEI_Pós_MT_Pais Inteligência 0,08 0,79 

 Idade 0,00 0,96 

 Desempenho pré-teste 11,74 0,01 

 Grupo 0,15 0,71 

IFEI_Pós_PL_Pais Inteligência 0,08 0,79 

 Idade 0,02 0,89 

 Desempenho pré-teste 1,06 0,34 

 Grupo 0,72 0,42 

IFEI_Pós_RG_Pais Inteligência 1,30 0,29 

 Idade 2,37 0,17 

 Desempenho pré-teste 0,00 0,98 

 Grupo 0,93 0,37 

IFEI_Pós_CI_Pais Inteligência 0,74 0,42 

 Idade 0,00 0,97 

 Desempenho pré-teste 0,04 0,84 

 Grupo 0,40 0,55 

 

 

O resultado mostrado na Tabela 41 indica que houve diferença significativa 

apenas em função do desempenho pré-teste na medida de memória de trabalho.   

A Figura 17 a seguir exibe os resultados em função dos grupos e indica a 

tendência do GE apresentar médias menores do que o GC, com ressalva ao escore de 

controle inibitório. 
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Figura 17. Resultados no IFEI para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

6.3.9-  MTA- SNAP- IV 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas dos desempenhos dos grupos 

GC e GE no pós-teste de 12 participantes que tiveram o inventário respondido pelos 
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pais, 3 deles do GC e 9 do GE, e de 8 integrantes que tiveram o inventário respondido 

pelos professores, porém todos integrantes do GE. Como não foram obtidas as medidas 

das avaliações feitas pelos professores do GC, só será possível fazer comparação entre 

grupos para os desempenhos do IFEI respondido pelos pais. A Tabela 43 sumaria estes 

resultados, em que são apresentadas as descritivas brutas e com correção após a 

Ancova. 

 

Tabela 43. Estatísticas descritas brutas do pré e do pós-teste e descritivas 

corrigidas após Ancova para o SNAP respondido por pais. 

         

Descritivas 

corrigidas após 

Ancova 
Variável Grupo Descritivas 

brutas Pré-Teste 

Descritivas 

brutas Pós-Teste 

  M DP M DP M EP 

SNAP_Pós_Desatenção_Pais GC 14,00 7,234 15 4,58 17,32 2,63 

 GE 16,25 4,559 15 5,22 14,23 1,37 

 Total 15,20 5,846 15 4,86   

SNAP_Pós_Desatenção_Prof GC 14,67 6,314 - - - - 

 GE 16,86 6,744 17,5 7,73 17,5 1,46 

 Total 15,85 6,375 - - - - 

SNAP_Pós_Hiperatividade_Pais GC 11,29 7,158 13,3 5,51 14,14 2,52 

 GE 14,38 6,093 12,8 5,56 12,51 1,32 

 Total 12,93 6,563 12,9 5,3   

SNAP_Pós_Hiperatividade_Prof GC 11,17 7,782 - - - - 

 GE 13,86 4,220 8,88 4,32 8,88 1,61 

 Total 12,62 6,007 - - - - 

SNAP_Pós_Total_Pais GC 32,86 18,828 33,3 10,97 36,3 6,41 

 GE 39,88 13,695 33 10,98 32,01 3,32 

 Total 36,60 16,088 33,1 10,47   

SNAP_Pós_Total_Prof GC 32,33 16,071 - - - - 

 

GE 38,43 7,743 31,9 10,86 31,88 3,8 

  Total 35,62 12,149 - - - - 
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Como pode ser observado, em termos de médias no SNAP respondido por pais o 

GE apresenta sintomatologia para TDAH menos intensa do que o GC, ou seja, 

desatenção, hiperatividade e escore total no teste em menor evidência. A fim de 

verificar se esses dados são significativos foram conduzidas análises de covariância do 

efeito de grupo, tendo como covariantes a idade, a inteligência e os desempenhos no 

pré-teste. A Tabela 44 apresenta os resultados dessa análise. 

 

Tabela 44. Estatísticas inferenciais obtidas após Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no SNAP.  

Variável Medida gl F p 

SNAP_Pós_Desatenção_Pais Inteligência 1,7 1,049 0,34 

 Idade 1,7 1,272 0,297 

 Desempenho pré-teste 1,7 6,182 0,042 

 Grupo 1,7 0,949 0,363 

SNAP_Pós_Hiperatividade_Pais Inteligência 1,7 0,708 0,428 

 Idade 1,7 1,595 0,247 

 Desempenho pré-teste 1,7 5,736 0,048 

 Grupo 1,7 0,288 0,608 

SNAP_Pós_Total_Pais Inteligência 1,7 0,22 0,653 

 Idade 1,7 1,678 0,236 

 Desempenho pré-teste 1,7 0,687 0,434 

 Grupo 1,7 0,306 0,597 

 

 

Foram encontradas diferenças significativas em função do desempenho no pré-

teste para as pontuações de desatenção e hiperatividade. Em relação ao efeito de grupo, 

não houve diferença significativa para nenhuma das variáveis. 

Os resultados no SNAP em função dos grupos encontram-se representados na 

Figura 18 a seguir. 
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Figura 18. Resultados na SNAP para os grupos controle e experimental com as 

médias corrigidas após Ancova, tendo como covariantes inteligência, idade e 

desempenho na mesma medida no pré-teste.  

 

 6.3.10-  Discussão sobre o efeito da intervenção 

 

 Para todos os instrumentos de avaliação aplicados neste estudo foram 

descritas as estatísticas descritivas brutas e as corrigidas após Ancova, tendo como fator 

os desempenhos no pós-teste e, como covariantes, idade, inteligência e desempenhos no 

pré-teste. Em tais análises foi possível observar que, de modo geral, considerando as 

médias dos escores, na maior parte das medidas os integrantes do GE apresentaram 

tendência a desempenhar-se de forma superior aos do GC nas tarefas que demandam 

habilidades executivas, além de terem apresentado, de acordo com a perspectiva dos 

respectivos pais, menos indicativos de comprometimentos na escala de sintomas do 

TDAH e de funcionamento executivo.   

 Todavia, para verificar se de fato os resultados expressavam a real diferença 

entre os grupos, ou se pode ser uma atribuição casual, foram observados os efeitos de 

grupo (experimental e controle) nas Ancovas. As análises indicaram que, apesar da 
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tendência de, em geral, o GE apresentar melhores desempenhos, os dados não foram 

significativos para a maior parte das variáveis, sendo possível distinguir os grupos 

apenas na execução do Teste de Stroop Computadorizado e do Teste de Memória de 

Trabalho Auditiva. Isso demonstra que, em termos de habilidade em atenção seletiva, 

controle inibitório e memória de trabalho, o GE se desempenhou de forma superior ao 

GC.  

Os resultados do efeito de grupo nas habilidades supracitadas podem ser 

relacionados ao estudo de Willcutt et al. (2005), em que os autores concluíram, por 

meio de uma metanálise, que o TDAH está associado a déficits executivos, sendo os 

efeitos mais fortes obtidos para controle inibitório e memória de trabalho, além de 

vigilância e planejamento. Ou seja, se estes são os comprometimentos executivos mais 

evidentes no TDAH, faz sentido que eles sejam mais vulneráveis aos efeitos de um 

trabalho de intervenção que abarca o seu treinamento.  

Outros trabalhos de intervenção também obtiveram resultados eficazes na 

estimulação da atenção seletiva, do controle inibitório e/ou da memória de trabalho em 

amostras com diagnóstico de TDAH, como os estudos de Thorell et al. (2009), Slusarek, 

Velling, Bunk e Eggers (2001), Kerns, Eso e Thomson (1999), Tamm et al. (2010), 

Papazian et al. (2009), Klingberg et al. (2005). Todavia, pesquisas direcionadas a 

intervenções buscando um caráter mais ecológico não têm sido aplicadas a indivíduos 

com TDAH, o que dificulta a possibilidade de comparação com os resultados aqui 

obtidos. Porém, há indícios de que tais intervenções também são efetivas no 

aprimoramento das habilidades anteriormente citadas com amostras de crianças com 

desenvolvimento típico (DIAMOND et al., 2007b; DIAS, 2012).  

De fato, em seu trabalho Dias (2012) propôs a aplicação das atividades do PIA-

FEx em crianças de uma escola regular, sendo os procedimentos da intervenção 

implementados pelas professoras em contexto escolar regular. As análises evidenciaram 

ganhos da intervenção para as crianças da Educação Infantil sobre os desempenhos em 

atenção e inibição, medidos pelos testes Simon e Stroop, sendo este uma versão 

adaptada para pré-escolares, ou seja, diferente da utilizada no presente estudo; e ganhos 

para as crianças do 1º ano sobre os desempenhos em atenção, inibição e flexibilidade 

cognitiva, medidas pelos testes de Trilhas B, Simon e Stroop, bem como em 

planejamento e memória de trabalho, aferidos pelo IFEI. Portanto, ao menos em parte, os 

resultados de Dias (2012) estão em acordo com aqueles aqui obtidos, quando 
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considerados os benefícios da intervenção nas habilidades em controle inibitório e 

atenção seletiva. Tais dados são importantes para evidenciar que a adaptação do PIA-

FEx para crianças com faixa etária maior e diagnóstico de TDAH geraram resultados ao 

menos parcialmente similares àqueles obtidos por Dias (2012).   

Contudo, de acordo com os resultados gerados por este estudo a partir do efeito da 

intervenção, para a maior parte das medidas usadas na avaliação dos participantes não 

houve efeito de grupo com nível estatístico significativo. Nesse sentido, algumas 

hipóteses devem ser consideradas e trabalhadas devido à possibilidade de estarem direta 

ou indiretamente associadas aos dados. Dentre outros aspectos que serão discutidos, 

uma das principais questões que deve ser ressaltada é o reduzido número da amostra 

participante que se manteve neste estudo ao longo das atividades de intervenção e do 

pós-teste. Como citado por Coutinho e Cunha (2005), o grau de convicção de que o 

efeito observado em uma intervenção não é decorrente do acaso aumenta e se torna mais 

preciso quando há um número maior de indivíduos no estudo e, nesse sentido, esta 

pesquisa tem uma limitação considerando que apenas oito sujeitos fizeram parte da 

intervenção do início até o encerramento das atividades.  

Além do tamanho da amostra, provavelmente os resultados gerados foram  

influenciados pela falta de homogeneidade entre os grupos, tendo em vista que eles não 

foram contrabalanceados em termos de número de sujeitos por grupo, tipo de escola dos 

participantes, grau de inteligência, faixa etária, uso ou não do metilfenidato, subtipo de 

TDAH ou existência de comorbidades. De acordo com os resultados deste estudo, por 

exemplo, se já é previsto que alunos de escolas públicas apresentam desempenho geral 

inferior aos alunos de particulares, evidentemente o grupo controle iria desempenhar-se 

pior do que o GE, visto que este era praticamente todo formado por estudantes de 

escolas particulares (6, dos 8 participantes), em contraposição ao GC que era formado 

por 10 crianças, sendo 8 de escolas públicas. As análises de covariância foram usadas 

para controlar estatisticamente algumas dessas variáveis, mas recomenda-se que estudos 

futuros possam ser conduzidos controlando tais variáveis na própria seleção dos 

sujeitos. 

Também é relevante destacar que as atividades de intervenção que foram 

conduzidas tiveram por objetivo tornar os participantes mais aptos em relação ao 

controle da impulsividade, dos comportamentos, pensamentos e emoções, da atenção e 

da capacidade de planejar, que significa pensar antes de executar as tarefas. Sendo 

assim, deve ser considerada a possibilidade do treinamento dessas capacidades ter-se 
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refletido no aumento do tempo decorrido até que os sujeitos iniciassem a resolução das 

tarefas. Em outras palavras, se o trabalho de intervenção teve alguma eficácia, é 

possível que tal efeito seja mais observável em medidas de tempo de reação, visto que o 

GE pode ter passado a responder com menos impulsividade. Infelizmente, no presente 

trabalho a medida de tempo de reação foi coletada apenas para o Teste de Stroop, 

configurando assim uma sugestão para trabalhos posteriores.  

 Outra questão a ser levantada na tentativa de compreender os resultados desta 

pesquisa é associada ao neurodesenvolvimento. Segundo Best, Miller e Naglieri (2011), 

Blakemore e Choudhury (2006), Dias (2009), Huizinga et al. (2006), Menezes (2008) e 

Menezes, Godoy e Seabra (2009), ao longo do desenvolvimento a criança torna-se cada 

vez mais capaz de controlar os seus pensamentos e ações, de forma que cada habilidade 

cognitiva atinge o desenvolvimento em uma fase específica. Esse princípio pode 

permitir o questionamento sobre o quanto cada habilidade é passível de modificação 

significativa em diferentes momentos de seu desenvolvimento. Talvez, diferentes 

habilidades sejam mais sensíveis à intervenção em diferentes momentos do 

desenvolvimento.  

Além disso, em um trabalho de intervenção faz-se necessário considerar que 

eventualmente não serão identificados resultados significativos porque, em alguns 

momentos, o desenvolvimento da habilidade ainda não está finalizado, sendo necessário 

decorrer um período para o amadurecimento neurobiológico do CPF, mais que somente 

um procedimento de remediação cognitiva, como referido por Thorell et al. (2009). Por 

exemplo, de acordo com Huizinga et al. (2006), a flexibilidade cognitiva não atinge 

completo desenvolvimento até cerca de 15 anos. Sendo assim, talvez a intervenção 

sobre essa habilidade em uma amostra em que a idade máxima foi 13 anos pode não ser 

tão evidente, ou talvez os resultados sejam identificáveis por meio de medidas mais 

sensíveis ou mesmo em outros momentos do desenvolvimento. Poder-se-ia discutir se 

cada construto é, ou não, vulnerável às modificações por meio de intervenções quando o 

seu processo de desenvolvimento ainda não está concluído, questionando a eficácia de 

intervenções precoces; mas, pelos resultados já obtidos em outras pesquisas, tal questão 

não se mantém, pois mesmo com crianças bastante pequenas as intervenções precoces 

sobre o funcionamento executivo têm se mostrado eficazes (DIAMOND et al., 2007b; 

DIAS, 2012).  

De maneira complementar, outro fator que pode ter contribuído para o reduzido 

efeito da intervenção sobre os participantes, de acordo com Biederman et al. (2004) e 
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Lambek et al. (2010), é a hipótese de que apenas 30% a 50% das crianças 

diagnosticadas com TDAH apresentam déficit executivo. Por outro lado, há ainda 

estudos que não encontram correlação entre TDAH e déficits executivos, a exemplo de 

Saboya et al. (2009). Dados como esses geram a reflexão sobre o quanto intervenções 

que contemplam aspectos específicos, como a realizada no presente trabalho, podem 

não ser tão eficazes quanto aquelas que buscam promover o treinamento levando em 

consideração uma maior variedade de aspectos, a exemplo dos ambientais, 

comportamentais, outros aspectos cognitivos, emocionais ou motivacionais, afinal é 

preciso lembrar que quadros como o TDAH são multideterminados.  

Sobre a mesma perspectiva, uma limitação deste estudo foi o fato de não ter sido 

conduzido nenhum tipo de atividade com os pais e/ou professores dos participantes, o 

que certamente teria contribuído para que o treino das habilidades, feito semanalmente 

durante os grupos, fosse generalizado para outros ambientes, como em casa e na escola, 

a exemplo do trabalho de Diamond et al. (2007b). Entretanto, a opção de conduzir o 

procedimento inserindo apenas as crianças e adolescentes foi feita baseando-se no fato 

de que o principal objetivo da pesquisa era a adaptação da intervenção para grupos de 

crianças com TDAH. Consequentemente, para que fossem obtidos dados estatísticos 

sobre a eficácia do procedimento aplicado exclusivamente às crianças, os resultados 

gerados deveriam ser explicados apenas pelo efeito do trabalho entre a mediadora e os 

grupos, sem a interferência de outras variáveis que tivessem por base o mesmo 

procedimento.  

É irrefutável que tratamentos focados no treino precoce de habilidades cognitivas 

e, consequentemente, na adequação comportamental, são de grande importância para o 

desenvolvimento mais adaptativo dos indivíduos, já que, conforme Miller e Hinshaw 

(2010) podem predizer desempenhos futuros. Ou seja, quando realizados podem 

prevenir comprometimentos em diversos aspectos da vida, a exemplo do social, 

emocional, acadêmico, laboral, dentre outros. Entretanto, para que os ganhos com as 

intervenções sejam generalizados, influenciem outros contextos e habilidades, e não se 

restrinjam apenas aos benefícios no contexto específico em que está sendo conduzido, é 

indicado que tenham um caráter ecológico. Nesse direcionamento, cabe questionar o 

quanto o procedimento de intervenção proposto neste estudo é eficaz na redução do 

impacto dos déficits executivos e dos sintomas primários do TDAH na amostra 

investigada. 
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Porém, cabe ressaltar ainda que pesquisas com o objetivo de proporcionar 

intervenções cognitivas com características ecológicas, tendo como amostra sujeitos 

diagnosticados com TDAH, são de suma importância e se fazem extremamente 

necessárias atualmente. É um fato que, infelizmente, não há equilíbrio entre o número 

de estudos voltados para a população com desenvolvimento típico, realizadas com mais 

frequência, e aqueles com foco na investigação de transtornos específicos, fazendo com 

que os avanços e descobertas relacionados às áreas científicas menos investigadas 

permaneçam obscuros. Conforme citado anteriormente, as intervenções em TDAH estão 

incluídas nesse contexto de escassez.  

Portanto, estando explícita a elevada demanda de que novos estudos 

contemplando os diversos aspectos de intervenções sejam conduzidos, recomenda-se 

que, se possível, as próximas pesquisas sejam formadas por amostra maiores; atinjam 

uma faixa etária mais ampla; que sejam formados grupos com características mais 

homogêneas conforme, por exemplo, idade, sexo, escolaridade e tipo de instituição 

escolar; e, além disso, que haja a possibilidade de distribuir a amostra entre grupos com 

objetivos distintos (por exemplo, grupo experimental com intervenção em funções 

executivas, formado por sujeitos com TDAH; grupo com intervenção em leitura, 

formado por sujeitos com TDAH; grupo controle sem a participação em nenhum tipo de 

intervenção, formado por sujeitos com TDAH; e grupo controle sem a participação em 

nenhum tipo de intervenção, formado por sujeitos com desenvolvimento típico). Tais 

sugestões foram pensadas partindo dos aspectos reconhecidos como limitações deste 

trabalho e, consequentemente, são colocadas com o intuito de apresentar vieses 

metodológicos possíveis de ser evitados em pesquisas posteriores. É fato que, quanto 

mais variáveis estiverem controladas, maiores serão as possibilidades de se adquirir 

dados precisos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 São muitas as controvérsias no meio científico sobre aspectos do TDAH como 

etiologia, tratamentos e, de modo complementar, em relação à sua associação com as 

funções executivas. Nesse sentido, cada vez mais se faz necessário reconhecer a 

diversidade de fatores que podem interferir no funcionamento do indivíduo 

diagnosticado, fator que reflete, consequentemente, no tipo de intervenção a ser 

aplicado. Partindo desse pressuposto e buscando melhorar diversos aspectos a vida de 

quem tem o transtorno, torna-se cada vez mais indicada a associação entre o uso de 

medicamento quando houver indicação e intervenções abrangendo aspectos emocionais, 

comportamentais, acadêmicos, neuropsicológicos e cognitivos, incluindo neste caso as 

funções executivas. 

 De acordo com esse aspecto, o presente estudo teve por objetivos caracterizar o 

desempenho em testes de funções executivas de uma amostra de crianças e adolescentes 

com TDAH, bem como adaptar e implementar atividades de intervenção em funções 

executivas com crianças diagnosticadas com TDAH, buscando verificar se o 

procedimento proposto foi eficaz em diminuir o impacto do transtorno sobre o 

desempenho executivo no grupo participante, em comparação a um grupo controle que 

não foi inserido em nenhum tipo de atividade estruturada conduzida pela presente 

pesquisadora. Concluída a etapa de adaptação do programa de intervenção, foram 

realizados encontros com os participantes para a condução das atividades duas vezes por 

semana, durante oito meses. As análises dos resultados permitiram verificar, por meio 

do Teste de Stroop Computadorizado e do Teste de Memória de Trabalho Auditiva, que 

após a intervenção o grupo experimental apresentou nessas tarefas desempenho superior 

ao grupo controle, com diferença estatisticamente significativa, sugerindo, ao menos 

quando consideradas as avaliações por tais instrumentos, que o procedimento proposto 

foi eficaz na estimulação da atenção seletiva, do controle inibitório e do componente 

auditivo da memória de trabalho.  

 A realização de trabalhos com essas características ainda é uma realidade pouco 

frequente, posto que são muitos os obstáculos encontrados até a efetivação de um 

trabalho com esse perfil. Dentre as principais dificuldades estão a formação de uma 

amostra com número representativo de sujeitos; a formação de grupos com 

características homogêneas; e a disponibilidade e o interesse dos participantes de serem 

inseridos num projeto relativamente duradouro. A partir do momento em que for 
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possível ao menos controlar variáveis como essas, certamente os trabalhos de 

intervenção se tornarão mais viáveis e, por conseguinte, executados com mais 

frequência. 

Adicionalmente, para estudos futuros é recomendado que a participação de pais, 

de preferência associada à de professores seja intensa. O objetivo é que, por meio de 

encontros periódicos, sejam passadas orientações sobre os aspectos abordados no 

programa de intervenção, e que estes sejam trabalhados com as crianças ao longo do seu 

dia a dia pelas figuras mais representativas da sua formação, não se reduzindo apenas ao 

contexto grupal que é conduzido pelo mediador, poucas horas por semana. Acredita-se 

que essas adaptações poderão agregar potencial ao treinamento, aumentando a 

probabilidade de se obter uma maior adesão ao tratamento, além de prover maior 

eficácia para o programa. 

Reconhecidas as limitações e variáveis não controladas desta pesquisa, é 

pertinente colocar o papel que ela tem enquanto base para que outros estudos 

semelhantes continuem a ser desenvolvidos, fazendo-se os ajustes metodológicos 

necessários para que cada vez mais existam dados de suporte para a prática clínica e 

para a melhoria da qualidade de vida no TDAH. Desta forma, se por um lado os 

resultados deste trabalho levantam uma série de hipóteses e questionamentos a respeito 

da intervenção proposta, por outro apresentam dados que podem colaborar para o 

desenvolvimento científico da área.  
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ANEXO 1. Entrevista de anamnese. 

ANAMNESE    

 

Data ____/____/____ 

* Aplicada por: ________________________________________________________ 

* Respondida por: a) pai;   b) mãe;   c) irmã (o);   d) avó (ô);   e) tia (o);  

f) Outros. Especificar __________________ 

* Tem interesse/disponibilidade para que a criança participe das atividades que 

ocorrerão semanalmente?   

a) Sim      b) Não     Se sim, qual a preferência de horário? a)Manhã   b)Tarde   c)Noite 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME: _______________________________________________________________ 

SEXO:            a) Masculino     b) Feminino  

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____                   IDADE: ________ 

FILIAÇÃO 

PAI __________________________________________________________________ 

Idade ______  Profissão 

_____________________________________________  

Escolaridade ____________________________________________________________ 

É o pai biológico? _______________________________________________________ 

Tem sintomas de desatenção? a) Sim    b) Não 

Se sim, exemplifique: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Esquece coisas com facilidade? a) Sim    b) Não 

Se sim, exemplifique: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Como foi a infância? Era uma criança agitada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

MÃE 

__________________________________________________________________ 

Idade ______  Profissão 

_____________________________________________  

Escolaridade ____________________________________________________________ 

É a mãe biológica? _______________________________________________________ 

Tem sintomas de desatenção? a) Sim    b) Não 

Se sim, exemplifique: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Esquece coisas com facilidade? a) Sim    b) Não 

Se sim, exemplifique: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Como foi a infância? Era uma criança agitada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Os pais são casados? a) Sim    b) Não 

Ambos habitam a mesma residência que a criança? a) Sim    b) Não 
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Se não, quem são as pessoas que moram com a criança? _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Endereço: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Telefones: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Encaminhado por: __________________________________________________ 

 

Tem diagnóstico de TDAH? a) Sim    b) Não 

E de outros transtornos ou doenças? a) Sim    b) Não 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

Algum acontecimento marcante ao longo da gravidez? a) Sim    b) Não 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

A mãe fez uso de algum tipo de droga (Ex: bebidas alcoólicas; cigarro)? a) Sim   b) Não 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Esteve exposta à substâncias radioativas, chumbo, raio-X?    a) Sim   b) Não 

 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

Tem irmãos? a) Sim   b) Não   

Se sim, quantos? ___________ 

São irmãos por parte de pai e de mãe? _______________________________________ 

Sexo e idade dos irmãos: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Os irmãos apresentam queixas semelhantes (desatenção / hiperatividade / 

impulsividade)?  

a) Sim   b) Não 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Alguma outra pessoa na família apresenta queixas semelhantes? a) Sim   b) Não 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________________ 

DADOS ESCOLARES 

Série: ________________                 Turno que estuda: ________________________ 

Escola: ________________________________________________________________ 

Tipo de escola: a) Pública b) Particular 

Endereço: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

 

Como é o desempenho escolar? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Já repetiu de ano? a) Sim   b) Não 

Se sim, quantas vezes? ________ Quais séries? ________________________________ 

Desde quando freqüenta escola (incluindo educação infantil)? ____________________ 

MEDICAÇÃO:  

Nome do remédio: _______________________________________________________ 

Tipo: a) Longa duração                  b) Curta duração 

Há quanto tempo está medicado? ___________________________________________ 

Quem faz o acompanhamento do uso do medicamento? _________________________ 

______________________________________________________________________ 

TRATAMENTOS 

Faz outro (s) tipo (s) de terapia? a) Sim   b) Não 

Se sim, qual (is)? (ex: psicólogo; psicopedagogo; fonoaudiólogo, reforço escolar) _____ 

______________________________________________________________________ 

QUEIXAS 

Principais queixas / principais sintomas apresentados 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Há quanto tempo vem apresentando? ________________________ 

Vem piorando de acordo com o passar do tempo? a) Sim   b) Não 

Se sim, explique: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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OBSERVAÇÕES: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. Carta de Informação e Termo de Consentimento destinados aos pais ou 

responsáveis pelos sujeitos. 

 

 
CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo realizar atividades de intervenção em funções executivas 

com crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, buscando verificar se o 

procedimento proposto promove melhora no desempenho executivo. Para isso, inicialmente será 

agendada uma entrevista inicial com os pais/responsáveis e, em seguida, serão realizadas três etapas com 

os sujeitos, que são: avaliação pré-teste, com a aplicação de uma bateria de testes neuropsicológicos de 

funções executivas em cada um dos sujeitos, individualmente, ao longo de três encontros com duração 

aproximada de uma hora, cada; em seguida, ocorrerá o processo de intervenção duas vezes por semana 

com as crianças subdivididas em grupos de cinco sujeitos, tendo esse processo duração total de oito 

meses, consistindo em atividades que possivelmente promovam o desenvolvimento das funções 

executivas; e, por fim, uma avaliação pós-teste, em que serão realizados os mesmos procedimentos da 

avaliação pré-teste.  

Os dados pessoais dos sujeitos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da 

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada. Esta aplicação não oferece qualquer risco conhecido, 

apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da pesquisa aqueles que voluntariamente 

concordarem em responder aos instrumentos e cujos pais assim autorizarem. Os dados coletados serão 

utilizados na tese de Doutorado da psicóloga Amanda Menezes Andrade, aluna do Programa de 

Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

_____________________________                     _____________________________ 

     Amanda Menezes Andrade                            Alessandra Gotuzo Seabra(orientadora) 

            (pesquisadora)                                          Universidade Presbiteriana Mackenzie   

                                                                                                 (11) 2114-8707      

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: Intervenção de funções executivas em crianças com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

___________________________________, responsável pelo menor __________________________, 

após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO, ciente 

dos serviços e procedimentos aos quais o sujeito será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu 

representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 

realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Este Termo de 

Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com o 

pesquisador responsável. 

 

São Paulo, ....... de .............................. de .................. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável  

  (1
a
. via) 
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CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo realizar atividades de intervenção em funções executivas 

com crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, buscando verificar se o 

procedimento proposto promove melhora no desempenho executivo. Para isso, inicialmente será 

agendada uma entrevista inicial com os pais/responsáveis e, em seguida, serão realizadas três etapas com 

os sujeitos, que são: avaliação pré-teste, com a aplicação de uma bateria de testes neuropsicológicos de 

funções executivas em cada um dos sujeitos, individualmente, ao longo de três encontros com duração 

aproximada de uma hora, cada; em seguida, ocorrerá o processo de intervenção duas vezes por semana 

com as crianças subdivididas em grupos de cinco sujeitos, tendo esse processo duração total de oito 

meses, consistindo em atividades que possivelmente promovam o desenvolvimento das funções 

executivas; e, por fim, uma avaliação pós-teste, em que serão realizados os mesmos procedimentos da 

avaliação pré-teste.  

Os dados pessoais dos sujeitos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da 

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada. Esta aplicação não oferece qualquer risco conhecido, 

apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da pesquisa aqueles que voluntariamente 

concordarem em responder aos instrumentos e cujos pais assim autorizarem. Os dados coletados serão 

utilizados na tese de Doutorado da psicóloga Amanda Menezes Andrade, aluna do Programa de 

Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

_____________________________                     _____________________________ 

     Amanda Menezes Andrade                            Alessandra Gotuzo Seabra(orientadora) 

              (pesquisadora)                                        Universidade Presbiteriana Mackenzie   

                                                                                          (11) 2114-8707      

                                                                      

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: Intervenção de funções executivas em crianças com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

___________________________________, responsável pelo menor __________________________, 

após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO, ciente 

dos serviços e procedimentos aos quais o sujeito será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu 

representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 

realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Este Termo de 

Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com o 

pesquisador responsável. 

 

São Paulo, ....... de .............................. de .................. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

  (2
a
. via) 

 

 


