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RESUMO 

 A avaliação neuropsicológica estuda processos cognitivos como atenção, memória e controle inibitório e 
sua relação com a organização e funcionamento cerebral. A atenção reflete a seleção de informações do 
ambiente que orientam respostas adaptativas. Já a memória operacional é um sistema de curto prazo que 
permite o armazenamento temporário e a manipulação de uma quantidade limitada de informações 
durante a execução de atividades cognitivas. Componente de processos executivos, o controle inibitório 
refere-se à habilidade de resistir a um primeiro impulso e de controlar o comportamento ou pensamento. 
O objetivo deste estudo foi desenvolver e testar uma bateria de avaliação informatizada de atenção, 
memória e controle inibitório em crianças do Ensino Fundamental I e verificar as diferenças no seu 
desempenho com o passar dos anos escolares além de comparar relato de pais e professores sobre 
dificuldades nas funções executivas associadas ao desempenho em testes informatizados. Participaram 
deste estudo 85 crianças com idade entre 6 e 11 anos (44 meninas e 41 meninos), de uma escola particular 
e rural de cidade do interior do Estado de São Paulo. Para avaliação foram utilizados instrumentos 
tradicionais (testes de lápis-papel) e informatizado, sendo eles: Subtestes Dígito e Sequência de Números 
e Letras do WISC- IV; subtestes Vocabulário e Raciocínio Matricial da WASI; Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC) e Teste Trilhas. Na avaliação informatizada utilizou-se o Teste para Orientação 
Voluntária e Automática da Atenção, Teste de Controle Inibitório e Memória (Go No-Go Memória e Go 
No-Go Simples) e Teste de Memória Operacional (Memória Pontos e Memória Números). Para avaliação 
comportamental foram respondidos pelos pais o Inventário de Problemas de Comportamento (CBCL/6-
18) e o Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI). Para os professores foram 
utilizados os inventários de Problemas de Comportamento (TRF/6-18) e o IFERI. Foram feitas anovas 
multivariadas para comparar os resultados em função das séries escolares e analises de correlação de 
Pearson entre os índices dos instrumentos para avaliar suas possíveis associações. Os resultados 
mostraram que as crianças apresentaram índice satisfatório em todos os testes de tradicionais (lápis e 
papel). Já os testes informatizados de Atenção Automática e Voluntária apontam diminuição dos tempos 
de reação (TR) em função do ano escolar. As crianças maiores apresentaram um melhor direcionamento 
da atenção voluntária e automática. Tal fato, pode ser atribuído a maturação do sistema nervoso. Outro 
fator observado foi que os TR para a condição em que a pista e alvo vêm na mesma posição (Ipsolateral) 
tende a ser menor que a condição em que a pista vêm em lados opostos (Contralateral), especialmente em 
intervalos curtos. Os TR para a condição válida (o alvo apareceu no mesmo local indicado na pista) são 
menores que na condição inválida (o alvo apareceu no local oposto ao indicado pela pista). É possível 
observar que os TR no intervalo de 800 ms são menores que aqueles para intervalos de 100 ms ou 300 
ms. Isso pode estar associado ao fato do intervalo mais longo possibilitar mais tempo para o 
direcionamento da atenção. Já nas correlações entre os testes informatizados, os resultados sugerem que 
com o aumento do ano escolar e da idade aumenta o número de acertos, sequências corretas e redução dos 
TR. Aumentos nos TR nos testes Go No-Go ocorrem em função das crianças maiores conseguirem 
aguardar as respostas certas, mostrando que há um melhor controle inibitório por parte delas. Outro fator 
relevante é que crianças maiores foram mais rápidas para começar e executar os testes de memória. Nas 
correlações entre os testes informatizados e o IFERI podemos perceber que os pais relatam mais 
problemas que os professores. Apesar dos professores relatarem menos problemas, verifica-se que as 
dificuldades percebidas por meio dos instrumentos são mais condizentes com o desempenho das crianças 
nos testes. Assim, verifica-se que os instrumentos propostos auxiliam na avaliação das habilidades 
cognitivas ao longo do desenvolvimento humano. 

Palavras chave: atenção, memória, controle inibitório, avaliação neuropsicológica, testes informatizados. 
  



	

ABSTRACT 

Neuropsychological assessment studies processes interrelated issues, such as attention, memory, and 
inhibitory control. Attention can be understood as a set of neural processes that allow adequate selection 
of information from the environment, and therefore guide adaptive responses.  Memory, however, is 
considered a complex and multiple system combined with coding arrangements or subsystems that allow 
the storage and retrieval of brain information. The executive process component, inhibitory control refers 
to the ability to withstand a first impulse and to control behavior or thinking. The objective of this study 
was to develop and test a battery of computerized evaluation of attention, memory and inhibitory control 
in children of Elementary School and to evaluate how these functions develop over the school years. 85 
children aged 6 to 11 years, from a private school in a city in the state of SP, were participating in this 
study. Traditional instruments (pencil-paper tests) and computerized instruments were used for 
evaluation. They were used as instruments: Wechsler Scale of Intelligence (WISC- IV) Subtest: Digit 
Span and Letter – Number Sequencing; Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WAIS), subtest: 
Vocabulary and Matrix Reasoning; Attention by Cancelling Test (TAC); Test of Tracks. For behavioral 
evaluation there were: Behavioral Scale (CBCL/6-18) and Functional Instrument (IFERI) applied to 
parents. The following tests were used for the school teachers: Behavioral Scale (TRF/6-18); Functional 
Instrument (IFERI). Multivariate anovas were used to compare the results according to school series and 
person correlation analyzes between the indices of the instruments to evaluate their possible associations. 
Results showed the children presented satisfactory index in all traditional tests (pencil and paper). On the 
other hand, the computerized automatic and voluntary attention tests show a decrease in reaction time 
(RT) as a result of the school year. Older children showed better targeting of voluntary and automatic 
attention. That fact can be attributed to maturity of the attentional system. Another observed factor was 
that the TR for the condition where the track and target come in the same position (Ipsolateral) tends to be 
smaller than the condition in which the track come on opposite sides (Contralateral). It is possible to 
observe that the RT in the 800 ms range are smaller than the RT for 100, 300 ms intervals because the 
children have more time to direct the attention. In the correlation of computerized tests, reduced RTs and 
hits grow as children grow older and study more advanced school series. In the Go X No-Go Tests RTs 
increase because older children are more capable to wait the correct answers  then younger. That shows 
older children have a better inhibitory control then younger. Additionally, older children were faster than 
the youngers to begin and solve the memory tests. In the correlations between the computerized tests and 
the IFERI we can see that parents come with more problems than teachers. Although the teachers report 
fewer problems, it is verified that the difficulties perceived through the instruments are more consistent 
with the performance of the children in the tests. For those reasons, it is possible to say the proposed 
computerized tests help to evaluate cognitive abilities in the human developed process.   
 
Keywords: Attention, Memory, Inhibitory Control, Neuropsychological Evaluation, Computerized Tests.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Neuropsicologia é uma ciência relativamente recente e abrange como campo de 

pesquisa teórica e clínica o estuda a relação entre cérebro e o comportamento (SOARES; 

SOARES; CAIXETA, 2012). Por conseguinte, a Neuropsicologia busca relacionar a 

atividade do sistema nervoso ao funcionamento psicológico tanto em condições normais 

quanto em condições patológicas, incluindo o estudo do desenvolvimento e dos distúrbios 

cognitivos, emocionais, comportamentais e de personalidade (SILVARES et al., 2017; 

SEABRA; CAPOVILLA, 2009).  

Em termos gerais, pode-se considerar que a avaliação neuropsicológica consiste no 

exame detalhado das funções mentais e cognitivas, utilizando-se de um conjunto de testes, 

inventários, escalas e procedimentos padronizados (SILVARES et al., 2017). Ela é 

importante para instrumentar profissionais das mais diversas áreas como médicos, 

psicólogos clínicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, advogados ou juízes, em 

procedimentos diagnósticos e de tomada de decisão (SINNES; MELLO, 2017). 

Para a avaliação neuropsicológica infantil é fundamental avaliar processos que são 

inter-relacionados, tais como atenção, memória e funções executivas. É por meio dessas 

diversas funções que as informações disponíveis no mundo são percebidas, assimiladas, 

processadas e, da mesma forma, são modificadas e organizadas (ZIMMERMANN et al., 

2016; ALFANO, 2011). De acordo com Zimmermann e colaboradores (2016), diversos 

estudos na Neuropsicologia Cognitiva buscam compreender como os processos cognitivos 

estão organizados. Pelo princípio da modularidade se defende que as funções cognitivas 

estão organizadas em módulos e que cada um processa informações específicas, mas que 

existe uma inter-relação entre elas. 

Fazendo parte dessa organização cognitiva encontramos a atenção que tem grande 

importância em nossa vida diária. Toda atividade humana organizada possui algum grau de 

direção e seletividade. Nossas atividades mentais ocorrem em contextos repletos de 

estímulos, relevantes ou não, que devem ser selecionados de acordo com os objetivos 

pretendidos, conscientes ou não (COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). Segundo 

Gazzaniga e colaboradores (2006), a atenção é vista como um mecanismo neurocognitivo 

que possibilita a alguém processar informações ou pensamentos relevantes enquanto 

ignoram outros irrelevantes ou dispersivos. Assim, é possível compreender a atenção como 

função que possibilita a seleção de informações do ambiente, permitindo que elas possam 

ser processadas de modo eficaz (SILVA et al., 2011). 
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Integradas aos processos atencionais, outras funções também desempenham papel 

crucial na integração do indivíduo ao ambiente como funções executivas e memória. As 

funções executivas consistem em um conjunto de processos mentais que permitem o 

comportamento dirigido para metas. Por meio delas, é possível avaliar a eficiência e a 

adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de outras 

mais eficientes e, desse modo, resolver problemas imediatos, de médio e de longo prazo 

(MALLOY- DINIZ; PAULA; SEDÓ; FUENTES; LEITE, 2014; MALLOY-DINIZ; 

NICOLATO; MOREIRA; FUENTES, 2012). Estas habilidades são especialmente 

importantes diante de situações novas ou em circunstâncias que exigem ajustamento 

(BARROS et al., 2016). Já a memória segundo Gazzaniga, Ivry e Mangun (2006), é uma 

habilidade de adquirir novas informações e de mantê-las com o tempo, sendo um processo 

complexo pelos quais o indivíduo codifica, armazena e resgata informações (ABREU; 

MATTOS, 2010).  

Estudar as funções cognitivas não é uma tarefa simples, mas alguns modelos 

teóricos podem nos ajudar a compreendê-las de modo mais fácil. Por exemplo, Diamond 

(2013) descreve como principais componentes das funções executivas a memória 

operacional, enquanto sistema de manter e manipular informações na memória, controle 

inibitório, enquanto habilidade em inibir um comportamento mais imediato, em prol de um 

outro mais adequado às situações ambientais, e flexibilidade cognitiva como habilidade de 

mudar de perspectiva e perceber novas formas de solucionar problemas. Nesse modelo, a 

atenção seria uma função integrada ao controle inibitório, permitindo explorar o ambiente 

e selecionar estímulos relevantes, enquanto ignora-se os menos importantes em 

determinado momento. 

No Brasil, especialmente, ainda há grande carência de instrumentos adequados que 

sirvam para fundamentar uma avaliação neuropsicológica ou a proposição de novos 

modelos teóricos de funcionamento cognitivo. No atual panorama nacional, a maioria dos 

instrumentos que são o foco de estudos de adaptação ou busca de evidências de validade 

destina-se à identificação de rastreio da identificação de prejuízos cognitivos, sendo as 

funções executivas, memória e linguagem os construtos mais analisados (REPPOLD et al., 

2015). 

O uso de instrumentos informatizados em processos avaliativos infantis tem sido 

muito positivo, principalmente, no que diz respeito ao interesse da criança pelas novas 

tecnologias (UEHARA et al., 2016). Capovilla (2006) enfatiza que o uso de testes 

informatizados possibilita a padronização das condições de avaliação, tornando os 
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instrumentos um recurso mais confiável para a avaliação. Portanto, o uso de testes 

informatizados traz inúmeras vantagens, tais como redução de custos financeiros, maior 

precisão de dados, apresentação de instruções sonoras ou visuais, treinos e exemplos 

práticos, registro e armazenamento automático de respostas emitidas, pontuação e medidas 

de tempo de reação e emissão de relatórios (UEHARA; WOODRUFF, 2016).  

Este estudo de doutorado encontra-se dentro de uma das linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie, “Estudos do 

desenvolvimento e seus transtornos nas áreas clínica, cognitiva, comportamental e 

epidemiológica”, na qual se inserem o grupo de pesquisa do CNPq “Processos atencionais 

e desenvolvimento humano” e o projeto “Desenvolvimento de testes informatizados para 

avaliação da atenção em crianças com TDAH”, do qual essa pesquisa é parte. Desde 2009, 

junto ao programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, foi implantado 

um protocolo de pesquisa interdisciplinar de avaliação neuropsicológica, comportamental e 

clínica para identificação das queixas de desatenção e hiperatividade em crianças e 

adolescentes. Esse protocolo vai ao encontro do que é proposto na literatura internacional 

como pressupostos para a avaliação das queixas de dificuldades atencionais e 

hiperatividade/impulsividade. Abordagens abrangentes, multiprofissionais com avaliação 

de múltiplos informantes e identificação de prejuízos cognitivos trazem maior clareza na 

identificação dos sinais compatíveis com o TDAH e maior precisão na indicação de 

procedimentos de intervenção (CARREIRO et al., 2014). Do ponto de vista da avaliação 

neuropsicológica, com o andamento desse protocolo, cada vez mais surge a necessidade de 

se conhecer melhor os processos cognitivos envolvidos no desenvolvimento infantil e 

como eles estão alterados nos transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente no 

TDAH. Este trabalho contribui com estudo sobre o desenvolvimento de funções cognitivas 

em crianças do Ensino Fundamental I, que nos ajuda a estabelecer esse panorama e criar 

um pano de fundo para compreender melhor o processo de aprendizagem e suas alterações 

presentes nos transtornos do neurodesenvolvimento, que tem nos processos de atenção, 

memória, inteligência e funções executivas focos de alteração. 

Portanto, este trabalho dá continuidade à pesquisa de mestrado da autora, no qual 

foi realizada uma avaliação neuropsicológica e comportamental centrada na análise do 

processo atencional de crianças do Ensino Fundamental I, utilizando instrumentos 

informatizados e tradicionais (testes lápis e papel). Objetiva-se, pois, com esta tese, 

contribuir para o desenvolvimento de uma bateria informatizada de testes 
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neuropsicológicos voltada para avaliação da atenção, memória e controle inibitório em 

crianças do Ensino Fundamental I.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Avaliação neuropsicológica 

A Neuropsicologia pode ser definida em sentido mais amplo como o estudo das 

relações entre cérebro e comportamento (TOMAZ et al., 2016). É um ramo da 

neurociência em que ocorre a interseção das ciências cognitivas com as ciências do 

comportamento e engloba ambas (MENDONÇA; AZAMBUJA, 2014). Sua natureza de 

conhecimento e atuação é interdisciplinar. Ela integra conhecimentos, instrumentos, 

métodos e modelos teóricos de várias áreas, tais como, Psicologia, Neurologia, Linguística 

e Genética (MIOTTO, 2016; HAASE et al., 2012; JOAQUIM, 2010) e visa avaliação e 

intervenção em distúrbios cognitivos e comportamentais decorrentes de alterações no 

funcionamento do sistema nervoso central (CONSENZA; FUENTES; MALLOY- DINIZ, 

2008). 

Os métodos nos quais a Neuropsicologia se fundamenta são amplos e variados. Um 

dos métodos utilizados para estudo da relação cérebro e comportamento está baseado no 

uso de testes neuropsicológicos e baterias psicométricas de avaliação de funções 

neuropsicológicas múltiplas (TOMAZ et al., 2016; RAMOS; HAMDAM; 2016). Portanto, 

a avaliação neuropsicológica consiste no método de investigar as funções cognitivas e o 

comportamento. Trata-se da aplicação de procedimentos múltiplos como entrevista, 

exames quantitativos e qualitativos das funções cognitivas e observação, dentre outros 

(JOAQUIM, 2010). Consequentemente, o objetivo da avaliação neuropsicológica é o de 

apontar tanto as potencialidades e habilidades presentes no indivíduo como as possíveis 

áreas de comprometimento (RIECHI, 2007).   

Desta forma, a avaliação neuropsicológica não se restringe ao diagnóstico. Seu 

propósito é entender a natureza do problema ou do transtorno, incluindo-se os fatores de 

prognósticos, que esboçam o perfil evolutivo dos prejuízos funcionais, da reabilitação, 

estabelecendo as estratégias que seriam mais efetivas para o processo de recuperação 

cognitiva (MIRANDA; MUSZKAT, 2004). 

Os instrumentos neuropsicológicos utilizados consistem em baterias de testes que 

avaliam a orientação espaço-temporal, inteligência geral, raciocínio, atenção, 

aprendizagem, memória verbal e visual, de curto e longo prazo, funções executivas, 

linguagem, organização visuoespacial, assim como uma variedade de funções perceptuais e 

motoras (ALCHIERI, 2004). Através dessa investigação, a Neuropsicologia contribui para 

o diagnóstico, permite acompanhar a evolução do paciente, favorece orientações 
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terapêuticas e a realização de programas de investigação e de produção científica 

(CIASCA; GUIMARÃES; TABAQUIM, 2006). O funcionamento neuropsicológico está 

relacionado com o desenvolvimento cognitivo, psicossocial e comportamental dos 

indivíduos, sendo a compreensão dessa relação extremamente importante para o 

diagnóstico e intervenção em diversos transtornos que podem ocorrer na vida do indivíduo 

(PUREZA et al., 2015). 

A avaliação neuropsicológica está em constante desenvolvimento. Novos métodos 

de avaliação são delineados para responder as questões ainda não totalmente definidas. Em 

um estudo de revisão sobre avaliação neuropsicológica dos transtornos psicológicos da 

infância, realizada entre o período de 2000 a 2006 por Borges e colaboradores (2008), 

verificou-se um aumento da produção científica nacional e internacional na área voltada 

para o Déficit de Atenção e Hiperatividade, Autismo, Transtorno do Humor e Transtorno 

de Conduta. Todavia, foi relatado por eles a presença de poucos estudos nacionais, 

indicando a necessidade de pesquisas nas áreas de avaliação neuropsicológica no Brasil 

Já outro estudo de revisão da literatura científica brasileira, realizado por Suehiro e 

colaboradores (2015), investigou 67 artigos de 25 periódicos sobre avaliação cognitiva 

infantil entre o período de 2002 a 2012. A conclusão foi que a maioria das pesquisas 

realizadas foram no contexto escolar em sua maioria relatos de pesquisas voltadas para 

diagnóstico e avaliação. Um outro estudo, realizado por Ramos e Hamdam (2016) e 

abarcando o período de 1993 a 2012, resultou em 241 trabalhos, compostos por 131 artigos 

científicos, 68 dissertações de mestrado e 42 teses de doutorado. As conclusões do estudo 

foram que apenas 15% de produção estavam relacionadas aos aspectos psicométricos. Um 

levantamento semelhante realizado por Alchieri e Nachtigall, (2003) constatou a escassez 

de artigos e livros, principalmente quanto à avaliação informatizada no Brasil. Ficou 

patente, segundo estes estudos, a necessidade de mais pesquisas envolvendo temas de 

interesse da avaliação neuropsicológica, sobretudo enquanto relacionada ao 

desenvolvimento de testes ou adaptação de instrumentos. 

A avaliação neuropsicológica infantil torna-se essencial para o acompanhamento do 

desenvolvimento cognitivo da criança, auxiliando na identificação precoce de alterações 

cognitivas e/ou comportamentais decorrentes de lesões cerebrais, patologias ou transtornos 

do desenvolvimento (BARROS; HAZIN, 2013). Ela deve ser sensível ao conjunto dos 

sinais cognitivo e comportamentais apresentados durante o desenvolvimento da criança 

(RIECHI, 2007). Portanto, é imprescindível o conhecimento por parte do avaliador das 

fases do desenvolvimento infantil para analisar o que está dentro ou fora do que é esperado 
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para determinada faixa etária. A avaliação deve estar inserida em um contexto que permita 

ir além da experiência em dados protocolares, padronizados cientificamente para fornecer 

um perfil qualitativo, que se abre para a intuição do profissional (MIRANDA; MUSZKAT, 

2004).  

A avaliação neuropsicológica infantil envolve aspectos de maturação biológica, 

desenvolvimento cognitivo, relação entre COGNIÇÃO, ensino formal, estilos de interação 

familiar e cultura, entre outros (SALLES et al., 2011). Deve-se também levar em conta o 

momento psicológico da criança e de sua família, pois avaliar gera estresse emocional e 

ansiedade.  

Uma avaliação neuropsicológica, portanto, deverá ser indicada quando houver 

queixas de dificuldades da criança ou adolescentes que, de fato, estejam associadas a 

possíveis prejuízos para ela, especialmente no que concerne aos domínios da 

aprendizagem, da socialização e da autoestima. Também é indicada nos casos de 

disfunções neurológicas, problemas de aprendizagem e alterações comportamentais 

(SINNES; MELLO, 2017). Cada vez mais, a avaliação neuropsicológica tem sido 

considerada como procedimento para acompanhar o desenvolvimento cognitivo de uma 

criança, sendo recomendado quando o potencial de desenvolvimento pode não ter sido 

completamente alcançado. 

 A avaliação neuropsicológica na infância é um processo e, portanto, pressupõe 

algumas etapas necessárias para um maior entendimento do indivíduo a ser avaliado. De 

forma didática, Pureza e colaboradores (2015) defendem que a avaliação neuropsicológica 

pode ser constituída pelos seguintes segmentos: anamnese, entrevistas clínicas; 

observações; aplicação de escalas e instrumentos neuropsicológicos padronizados e não 

padronizados (clínicos e/ou ecológicos); e a devolução. Todas essas etapas auxiliam no 

conhecimento acerca do indivíduo avaliado como na estimativa da evolução, prognóstico, 

delineamento de programas de reabilitação cognitiva e o acompanhamento de tratamento 

farmacológico e psicossocial (HAMDAN; PEREIRA, 2009).  

Os instrumentos neuropsicológicos são ferramentas fundamentais no processo de 

avaliação neuropsicológica, e a escolha adequada dos testes pode mostrar maior qualidade 

nos resultados (ARGIMON; LOPES, 2017). Miranda (2006) complementa que a seleção 

de testes deve oferecer um panorama geral das funções cognitivas, favorecendo um exame 

eficiente para permitir um diagnóstico dos prejuízos cognitivos, de forma que o resultado 

final forneça um perfil neuropsicológico da pessoa avaliada. A avaliação deve ter um grau 

de complexidade adequada à sua realidade (MALLOY- DINIZ, et. al; 2010).  
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Os instrumentos podem ser divididos em bateria fixas e bateria flexíveis. As 

baterias fixas são compostas de um grupo de testes que abrangem diversas funções 

cognitivas e elegem um elenco fixo de testes. Porém, os testes isoladamente não abrangem 

todos os aspectos da cognição e do comportamento do paciente. Os resultados da bateria 

permitem uma interpretação e uma comparação objetiva do desempenho do paciente em 

relação a uma determinada população e também permitem que se possam comparar este 

grupo de dados com os dados da literatura internacional, trazendo importante contribuições 

às teorias (MIRANDA, 2006). Já as baterias flexíveis permitem a avaliação aprofundada 

das funções cognitivas pois podem incorporar modelos novos, novas técnicas e novas 

medidas de atividade cognitiva (ALCHIERI, 2004). 

As análises quantitativas destes testes vão basear seus resultados apenas em escores 

e índices. Já uma análise qualitativa dos testes pode contribuir para uma observação 

detalhada das respostas gerais do participante diante da prova e da situação da avaliação 

(REPPOLD et al., 2015). Sendo muitas vezes importante verificar “como” o paciente 

soluciona um problema, o “porquê” de não conseguir executar determinada tarefa, o que 

pode ser em decorrência de vários aspectos e não somente devido ao distúrbio neurológico 

(LEZAK, 2004).  

Portanto, o uso dessas baterias tem como objetivo determinar o nível evolutivo 

específico da criança. A importância desses instrumentos reside principalmente na 

prevenção e detecção precoce de transtornos do desenvolvimento e ou aprendizado, 

indicando de forma minuciosa o ritmo e a qualidade do processo e possibilitando um 

mapeamento qualitativo e quantitativo das áreas cerebrais e suas interligações, visando 

intervenções terapêuticas precoces e precisas (COSTA et al., 2004). O conjunto de 

instrumentos utilizados contribui para uma avaliação global das capacidades da criança e 

são uma forma objetiva de verificar o grau de comprometimento da criança e devem ser 

organizados de modo a considerar o tempo e o local para avaliação.  

Sinnes e Mello (2017), salientam ser importante que os testes sejam organizados de 

acordo com a função e de forma intercalada, conforme a modalidade (ou seja, provas 

verbais alternadas com provas não verbais), ou tempo de aplicação (tarefas com restrição 

de tempo alternando- as com as tarefas de tempo livre). Medidas simples que podem ajudar 

para reduzir o cansaço na hora da aplicação e desmotivação por parte da criança ou 

adolescente que está sendo analisada. Por isso que o uso de instrumentos informatizados 

podem agilizar e facilitar o processo de avaliação neuropsicológica.  
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A importância da avaliação informatizada tem crescido no âmbito nacional e 

internacional. Essa ferramenta favorece, em termos práticos e econômicos, a atuação 

profissional, pois além de dispensar o uso de lápis e papel e a consulta ou aferições de 

manuais dos testes, economiza tempo e evita a necessidade de digitar dados, reduzir a 

possibilidade de erros de mensuração (SILVA, 2011), além de garantir uma apresentação 

padronizada de estímulos e o registro automático das respostas, o que por sua vez facilita 

na coleta de dados (SEABRA; DIAS; TREVISAN, 2010). Também favorece a 

oportunidade de sistematizar e alterar o nível de dificuldade de acordo com o desempenho 

do indivíduo, disponibilizando os resultados e feedback imediato (COSTA et al., 2000).  

Os testes construídos e disponibilizados em ambientes informatizados provêm 

diminuição do espaço físico de armazenamento, facilidade de organização e transporte, 

além de agilidade na recuperação e pesquisa. Via de regra, estes instrumentos agregam 

maior poder analítico ao processo avaliativo trazendo agilidade na administração, 

facilidade na obtenção dos resultados e, consequentemente, no planejamento do processo 

de intervenção (POPI et al., 2016). Um exemplo disso, podemos mostrar em estudo 

realizado por Rodríguez e colaboradores (2008) que utilizou teste chamado Memonum 

baseado na escala Wechsler para retenção de dígitos diretos. O uso do teste informatizado 

permitiu a manipulação dos tempos e a utilização do teste em versão preto e branco e em 

cores. O estudo avaliou a influência de diferentes intervalos de apresentação de dígitos em 

uma população universitária para avaliar a memória operacional. Os intervalos de 

apresentação do estímulo variavam de 1, 8 e 16 segundos com sequência aleatória e foi 

utilizado estímulos em branco e preto e também coloridos. Os resultados mostraram que 

com o aumento dos intervalos de exposição dos dígitos aumentou o desempenho da 

memória operacional dos sujeitos e a apresentação do estímulos coloridos mostraram ser 

um fator de interferência no nível de atenção dos sujeitos.  

Outra vantagem do uso de testes informatizados é mostrada por Reppold e 

colaboradores (2010), que colocam que versões informatizadas diminuem a ansiedade da 

presença do avaliador durante a aplicação do teste, pois não é o avaliador quem qualifica as 

respostas dadas pelo paciente como incorretas, mas sim o próprio computador. Já para os 

referidos autores, uma desvantagem de testes informatizados reside no fato de que após 

vários feedbacks negativos durante a execução, a pessoa tende a desistir de pensar 

(REPPOLD et al., 2010). Quando isso ocorre em uma aplicação, sugere-se interromper a 

prova momentaneamente para o avaliador motivar o sujeito a participar da avaliação. 
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2.1.1. Contribuições da avaliação neuropsicológica no contexto escolar  

Os sistemas de ensino devem organizar as condições que possibilitem o acesso aos 

espaços, aos recursos pedagógicos e à formação dos professores, objetivando favorecer a 

promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender as 

necessidades educacionais de todos os alunos, ou seja, a escola é hoje é inclusiva 

(SANTOS, 2011).  

A Neuropsicologia tem ramificações que alcançam muitas outras facetas do 

conhecimento, entre elas o desenvolvimento da criança e sua competência escolar 

(MENDONÇA; AZAMBUJA, 2014). A contribuição da avaliação neuropsicológica 

também é extensiva ao processo ensino-aprendizagem em geral, pois nos permite 

estabelecer algumas relações entre funções psicológicas superiores tais como atenção, 

memória, funções executivas e a aprendizagem simbólica (conceitos, escrita, leitura, etc.) 

(MORETTI; MARTINS, 1997). 

A realidade escolar tem revelado um número crescente de crianças e adolescentes 

com dificuldades de aprendizagem. Muitas decorrem de problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. A avaliação neuropsicológica visa descobrir potencialidades e dificuldades 

da criança para poder propor intervenções que possam beneficiá-la no seu 

desenvolvimento, na aquisição do conhecimento e para melhorar seu autoconceito 

(LUCCA et al.; 2008; SWEET, 2008). Elaborar ações educativas com base no 

conhecimento da neurociência implica dispor de ferramentas capazes de analisar o 

percurso da aprendizagem para que se alcance o potencial individual de desenvolvimento e 

aprendizagem (OLIVEIRA, 2014; SILVA et al., 2012).  

Portanto, surge um novo conceito chamado neuroeducação que é apresentado como 

um novo paradigma para a pesquisa educacional que prevê a integração de achados de 

pesquisas em neurociências e a necessidade de buscar formas de ensinar e potencializar os 

resultados do aprendizado (OLIVEIRA, 2014).  

Um exemplo de como as pesquisas utilizando avaliação neuropsicológica podem 

colaborar com a educação foi realizado por Cantiere (2014).  O objetivo do estudo foi 

implementar e avaliar indicadores de melhora de um programa de intervenção 

neuropsicológica para treino de habilidades de atenção e flexibilidade cognitiva em 

crianças com sinais de desatenção e/ ou hiperatividade. Participaram deste estudo de caso 4 

crianças com idades entre 8 e 12 anos, sem déficit intelectual e com indicadores 

comportamentais de desatenção e ou hiperatividade referido por seus pais e professores. Os 
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participantes foram submetidos a uma avaliação pré-intervenção, utilizando inventários de 

perfis comportamentais, testes de atenção e função executiva e resistência a distração e 

velocidade de processamento. Foram realizados 15 encontros nos quais foram feitas 

atividades lúdicas direcionadas à atenção e à flexibilidade. Segundo a autora, ao final das 

intervenções, os participantes foram reavaliados pelos mesmos instrumentos. Verificou-se 

que na maioria dos casos foi possível observar melhora de diferentes tipos de indicadores 

comportamentais e cognitivos como redução dos comportamentos de TDAH e a presença 

maior de acertos, menor número de omissões, redução de ensaios administrados, 

diminuição do tempo de reação e declínio contínuo em função do intervalo nos testes 

neuropsicológicos e informatizados aplicados. Ou seja, há indicadores importantes sobre a 

melhora da criança após intervenção. Isso pode mostrar que quando há possibilidade de 

uma intervenção a criança apresenta melhoras (CANTIERE, 2014).  

Um outro exemplo de estudos que podem contribuir para a educação são aqueles 

que utilizam testes informatizados com o objetivo de discriminar crianças e adolescentes 

que tenham alguma dificuldade cognitiva. Um estudo experimental realizado por Popi e 

colaboradores (2016), utilizou testes informatizados para avaliação de queixas de TDAH 

em crianças e adolescentes. Foi composta de uma amostra de 208 crianças e adolescentes, 

matriculados em escolas públicas e particulares, com idade entre 5 a 12 anos. O grupo 1 foi 

constituído por 38 crianças com diagnóstico de TDAH. O restante das crianças e 

adolescentes que formaram o grupo 2 não apresentava o diagnóstico de TDAH. O teste 

informatizado realizado na triagem foi composto por diferentes subtestes que avaliaram 

várias habilidades. O grupo com TDAH obteve pior desempenho no total geral em oito dos 

dez subtestes avaliados. Além disso, o grupo com TDAH necessitou de mais tempo para 

realizar o teste. Foi concluído pelos pesquisadores que o uso de teste informatizado é uma 

forma eficiente de discriminar crianças e adolescentes com Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (POPI et al., 2016).  

 

2.2. Atenção: Definição e aspectos gerais 

Uma das definições mais referenciadas na literatura é aquela proposta por William 

James em 1890, na qual ele descreve que a atenção é tomar posse pela mente de forma 

clara e viva de objetos ou linhas de pensamentos simultâneos. Mesmo com diferentes 

formas de se conceituar a atenção, ela é frequentemente associada à capacidade de seleção. 

A quantidade de estímulos originados no meio (tanto interior quanto exterior) é muito 
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grande, o que impossibilitaria o processamento adequado de todas as informações 

apresentadas no ambiente. Para que as informações relevantes possam ser tratadas de 

maneira adequada é necessário que haja um processo de seleção. A atenção possibilita a 

seleção de determinados estímulos, possibilitando que estes possam ser melhor 

processados (CARREIRO; TEIXEIRA, 2012). Assim, a atenção é um mecanismo 

cognitivo que possibilita a alguém processar informações ou pensamentos enquanto ignora 

outros irrelevantes ou dispersivos (GAZZANIGA; IRVY; MAGUN, 2006). 

Consequentemente, podemos definir atenção como nossa capacidade de selecionar 

estímulos do ambiente ou do nosso próprio pensamento para lidar com eles e dar sentido 

de maneira adaptativa (CARREIRO et al., 2015). 

As funções e os limites do sistema atencional estão se tornando mais claramente 

definidos à medida em que combinamos teorias da atenção a descobertas psicológicas 

cognitivas, experimentais e neurofisiológicas. Os sistemas para controle da atenção 

incluem o lobo pariental, o córtex temporal, o córtex frontal e estruturas subcorticais 

(GAZZANIGA; IRVY; MAGUN, 2006). 

 

2.2.1. Classificação da atenção 

No campo da Neuropsicologia Cognitiva, a atenção tem sido uma função estudada 

profusamente como modelo da relação entre área cerebral e expressão funcional de 

comportamentos. Mais recentemente, o reconhecimento de prejuízos atencionais ao longo 

do desenvolvimento tem sido estabelecido como característica de muitos transtornos, a 

exemplo do TDAH (CARREIRO et al., 2015). Além disso, as funções relacionadas à 

atenção são responsáveis pelo ajuste dinâmico e flexível de experiências, vontade, 

expectativas e tarefas orientadas a objetivos, estando atreladas às chamadas funções 

executivas (NOBRE; SHAPIRO, 2006). Sua avaliação é necessária em grande maioria dos 

procedimentos de avaliação neuropsicológica, devendo preceder as demais funções 

(COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). Isso deve-se ao fato de que diversas funções 

cognitivas dependem fortemente da atenção, em especial a memória. Um déficit atencional 

pode, portanto, expressar-se em uma ampla gama de sintomas e em grande espectro de 

áreas da vida diária (COUTINHO et al., 2010). 

A atenção não se refere a um construto único, mas deve ser vista do ponto de vista 

de muitos sub aspectos de sua constituição. Ela pode ser classificada em duas categorias. A 

primeira, denominada atenção voluntária ou atenção endógena, ocorre intencionalmente 
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por meio de um controle descendente (top-down). Por exemplo, quando um indivíduo 

voluntariamente focaliza sua atenção em determinada área do campo visual 

(GAZZANIGA; IRVY; MAGUN, 2006; POSNER; RAICHLE, 1997). Além disso, o 

controle voluntário da atenção apresenta um componente consciente para sua realização e é 

geralmente usado para tarefas mais complexas ou não familiares, requerendo mais tempo 

para sua execução (NAHAS; XAVIER, 2004). 

 Já a atenção automática ou atenção exógena é um estímulo visual que pode 

capturar a atenção de maneira involuntária ou ascendente (bottom-up). Ela seria o 

fenômeno no qual alguma coisa, a exemplo de um evento sensorial, capta nossa atenção. 

Esse processo ocorre independente da vontade, mesmo que o sujeito não esteja 

inicialmente prestando atenção à fonte de estimulação (CARREIRO; TEIXEIRA, 2012; 

GAZZANIGA; IRVY; MAGUN, 2006; NAHAS; XAVIER, 2004; POSNER; RAICHLE, 

1997).  

Uma maneira de avaliar a atenção voluntária e automática é através de medida do 

tempo de reação do indivíduo em determinada tarefas. A medida do tempo de reação motor 

(TR) a um estímulo sensorial constitui uma medida quantificável da influência de vários 

parâmetros sobre o mecanismo envolvidos no processamento da informação neural 

(CARREIRO; TEIXEIRA, 2012; ALFANO, 2011).  

Um estudo realizado por Lellis e colaboradores (2013), propôs avaliar a orientação 

voluntária e automática da atenção em 78 crianças com idade entre 6 e 11 anos (44 

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

utilizando testes informatizados. O teste de Orientação Voluntária da atenção consistia em 

apresentar à criança um ponto de fixação no centro da tela do computador e, após um 

intervalo aleatório, apresentar uma pista, ou seja, uma seta que indica o lado esquerdo ou 

direito. Após o aparecimento da pista era apresentado um alvo. O participante deveria 

responder pressionando a barra de espaço do teclado.  

Na pesquisa em destaque havia duas situações: Na situação 1, válida, o alvo 

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

oposto ao indicado pela pista. Os participantes eram instruídos a fixar o olhar no ponto de 

fixação; orientar a atenção para o lado indicado pela pista, e responder ao alvo, 

pressionando uma tecla. Já o teste de Orientação Automática da atenção foi apresentado a 

criança na tela do computador, um ponto de fixação e após um intervalo, um primeiro 

estímulo (um quadrado não preenchido) e após um intervalo era apresentado o alvo (um 

quadrado preenchido). O participante era instruído a responder pressionando uma tecla. 
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Havia duas situações diferentes: O alvo poderia aparecer na mesma posição do primeiro 

estímulo (condição Ipsolateral) ou na posição oposta à do primeiro estímulo (condição 

Contralateral). Os participantes eram instruídos a fixar o olhar no ponto de fixação, ignorar 

o primeiro estímulo e responder ao alvo. O estudo dos dois testes informatizados concluiu 

que as crianças das séries menores têm tempo de reação (TR) maiores que aquelas das 

séries mais avançadas, fato esse que pode ser explicado por um desenvolvimento funcional 

da atenção correlacionado à própria maturação do sistema nervoso.  

Outro resultado nesta mesma pesquisa, foi observado no teste de Orientação 

Voluntária. Quando na condição válida, o tempo de reação era menor do que na situação 

inválida. Assim, concluímos que quando se sabe onde um alvo tem maior probabilidade de 

aparecer, movemos nossa atenção para lá e reagimos de maneira mais rápida. Da mesma 

forma, no caso do teste de Orientação Automática, é possível observar que o tempo de 

reação (TR) em que a pista e alvo vêm na mesma posição (Condição Ipsolateral) são 

menores do que o tempo de reação (TR) em que a pista e o alvo vêm em lados opostos 

(Condição Contralateral) (LELLIS et al., 2013). 

Os estudos sobre a Neuropsicologia da atenção, frequentemente a dividem em 

alguns tipos além das descrições de orientação voluntária e automática como descritos 

anteriormente. Nesses casos ela é referenciada como atenção seletiva, dividida, alternada, 

sustentada. 

A atenção seletiva refere-se à capacidade de direcionar a atenção para uma 

determinada porção do ambiente, enquanto os demais estímulos à sua volta são ignorados 

(NAHAS; XAVIER; 2006). Coutinho e colaboradores (2010) salientam que, devido à 

seletividade, não há a necessidade de processar tudo aquilo que nos é apresentado nos 

campos visual ou auditivo, devendo-se, portanto, direcionar o foco para os estímulos 

relevantes. As tarefas que envolvem atenção seletiva tipicamente avaliam a resistência a 

alguma forma de distração que devem ser ignorados.  

Já atenção dividida refere-se à possibilidade de atender concomitantemente a duas 

ou mais fontes de estimulação (NAHAS; XAVIER, 2006). Coutinho, Mattos e Abreu 

(2010) colocam que a atenção dividida é contestada por alguns autores, que sugerem ser 

ela apenas uma rápida modificação do foco atencional (atenção alternada). Muitos autores, 

entretanto, sugerem que, de fato, existe possibilidade de que o foco atencional possa ser 

dividido em dois estímulos. No entanto, a natureza da divisão da atenção não está clara. 

Segundo Nahas e Xavier (2004), não se sabe se ela envolve uma separação dos recursos de 

processamento de modo que cada um dos subcomponentes resultantes continue a processar 
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os elementos críticos de cada tarefa em paralelo ou, alternativamente, se essa divisão 

ocorre no tempo. Em outras palavras, os recursos atencionais seriam destinados ao 

processamento ora de uma tarefa ora de outra, havendo alternâncias entre as tarefas. Os 

testes geralmente empregados para investigar a atenção dividida envolvem o desempenho 

concomitante de duas tarefas.  

A atenção alternada, por sua vez, corresponde à capacidade de intercalar um 

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

sucessiva (COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). 

A atenção sustentada corresponde à capacidade de manter o foco atentivo em uma 

determinada atividade por um tempo mais prolongado com o mesmo padrão de 

consistência. Alguns autores consideram-na sinônimo de atenção concentrada 

(COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010; STELLA, 1997). Os testes usualmente 

utilizados para investigar a atenção sustentada geralmente demandam que a atenção seja 

direcionada para uma fonte de informação por prolongados períodos de tempo. Nessas 

tarefas, a piora no desempenho ao longo do tempo indica a perda ou instabilidade da 

concentração (NAHAS; XAVIER, 2004).  

Além desses tipos de atenção, temos também um ou aspecto da atenção que seria a 

atenção espacial. Ela consiste na capacidade de dirigir voluntariamente a atenção para um 

local ignorando-se os outros (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). Alguns autores a 

consideram uma subcategoria uma vez que, pode-se, por exemplo atender seletivamente a 

uma localização espacial, dividir a atenção entre duas localizações espaciais e assim por 

diante (NAHAS e XAVIER, 2004). Paralelamente à orientação espacial, a orientação 

temporal da atenção pode ser compreendida como habilidade para direcionar a atenção 

rumo a momentos particulares no tempo. Assim, expectativas sobre quando um evento vai 

ocorrer podem ser utilizadas para aperfeiçoar respostas comportamentais de modo análogo 

à expectativa de onde um evento vai ocorrer (COULL et al., 2000). 

A avaliação da atenção é fundamental nos protocolos de avaliação neuropsicológica 

porque prejuízos nessa função podem comprometer o desempenho em outras 

(COUTINHO; MATTOS; ABREU, 2010). Para uma avaliação mais detalhada da atenção 

é necessário avaliar aspectos tais  como aqueles de seletividade, alternância e sustentação. 

A seguir, será apresentada a descrição de alguns testes tradicionais e informatizados, além 

de escalas que avaliam a atenção a fim de proporcionar um panorama geral ao leitor. 

Ressalta-se que esses são alguns exemplos e não há o intuito de realizar uma categorização 

sistematizada dos vários instrumentos existentes. 
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O teste de Atenção Visual Tavis-3 (MATTOS et al., 2010) é um teste informatizado 

que pode ser usado em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Ele avalia a atenção 

(seletiva, alternada e sustentada) e compreende três tarefas. Tarefa 1: Fazer o examinando 

responder seletivamente a um estímulo-alvo, ignorando a presença de outros estímulos 

distratores. Tarefa 2: O examinando deve prestar atenção e responder alternadamente a 

dois parâmetros diferentes: cor / forma (para adolescentes) ou igual / diferente (para 

crianças). Tarefa 3: Requer que o examinando permaneça continuamente atento à tela do 

computador por um longo período de tempo. O objetivo é responder rapidamente ao 

aparecimento de um estímulo em meio a outros distratores. 

O teste de Atenção Concentrada (AC) (CAMBRAIA, 2003) avalia a atenção 

sustentada. É um teste de cancelamento que pode ser usado em adolescentes a partir do 

fundamental. A tarefa do participante é em meio a distratores assinalar todos os estímulos 

iguais ao estímulo- alvo e previamente determinado, idênticos ao modelo. 

O teste Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção – BPA (RUEDA, 2013) tem 

como objetivo realizar uma avaliação da capacidade geral da atenção, dividindo-a em: 

atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada. Ele pode ser usado em pessoas 

de 6 a 82 anos de idade em diferentes níveis de escolaridade. A aplicação pode ser 

individual ou coletiva. Deve ser aplicado, primeiro atenção concentrada, depois o atenção 

dividida e, por fim, a atenção alternada. O teste possuí vários estímulos abstratos, sendo 

que ora eles foram estímulos-alvo, ora estímulos distratores. 

O teste de Atenção Concentrada AC-15 (BOCCALANDRO, 2003) pode ser usado 

em adolescentes a partir do fundamental. A aplicação pode ser individual ou coletiva e o 

tempo de aplicação é de 15 minutos. O teste avalia a atenção e é dividido em três partes em 

que o indivíduo deve, dentro do tempo limite, conferir pares de palavras e números. Por 

meio dos resultados é possível comparar o rendimento nos primeiros minutos e inferir 

dessa comparação se a pessoa aumentou sua eficácia na produção com o transcorrer da 

prova, se manteve estável ou se a sua produção caiu no final. É possível através do 

desempenho verificar fadiga e resistência à distração. 

Os testes CPT-II (CONNERS, 2002) e CPT- III (CONNERS, 2014) podem ser 

usado para crianças a partir de 6 anos. O teste avalia a sustentação da atenção e controle 

inibitório. Trata-se de uma tarefa informatizada, de longa duração. O examinando deve 

reagir a todos os estímulos (letras, pressionando uma tecla), exceto ao estímulo-alvo (letra 

X). Diversas letras aparecem no centro da tela, uma de cada vez, e o examinando deve 
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apertar o botão toda vez que aparecer uma letra, exceto em situações nas quais surge a letra 

“X” (estímulo-alvo). 

O teste Atenção por Cancelamento – (TAC) (MONTIEL; SEABRA, 2012) tem 

como objetivo é avaliar atenção seletiva (Parte 1, 2 e 3) e a atenção alternada (parte 3). É 

um teste de cancelamento composto de três fases e consiste em três matrizes impressas 

com diferentes tipos de estímulos. Na primeira parte, o participante deve assinalar todos os 

estímulos iguais ao estímulo-alvo previamente determinado. Na segunda parte do teste, a 

tarefa é semelhante à da primeira parte, porém o estímulo-alvo é composto por figuras 

duplas e o avaliando deve buscar não mais uma figura geométrica (estímulo-alvo) 

específica, mas, sim, um par de figuras geométricas. Na terceira parte do teste o estímulo-

alvo muda a cada linha, sendo que a figura inicial de cada linha deve ser considerada o 

alvo. 

 

2.2.2. Desenvolvimento do sistema nervoso e sua relação com a atenção 

Durante o processo de desenvolvimento humano ocorre a maturação do sistema 

nervoso e melhora o aumento da eficácia de processos cognitivos e de controle 

comportamental. Consequentemente, há a melhora das habilidades de direcionamento e 

manutenção da atenção (CARREIRO et al., 2015).  

Portanto, o conhecimento sobre o desenvolvimento de habilidades mentais é 

essencial para a compreensão de como os processos cognitivos se estabelecem ao longo do 

desenvolvimento e estão relacionados à organização e funcionamento do cérebro no ser 

humano adulto (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006).  

O desenvolvimento da criança depende da interação entre múltiplos fatores de 

crescimento neuronal diferencial das várias áreas cerebrais, do grau de mielinização das 

estruturas cerebrais, do desenvolvimento cerebral pré-natal e das possibilidades que tem o 

cérebro em desenvolvimento para reorganizar seus múltiplos padrões de respostas e 

conexões mediante a experiência ou mesmo após diversos tipos de lesão cerebral, podendo 

determinar mudanças fundamentais durante o curso maturacional (MUSZKAT, 2006).  

O tema “desenvolvimento da atenção visual na infância” tem atraído um crescente 

interesse dentro da literatura científica. Um estudo de revisão da literatura sobre o 

desenvolvimento atencional foi realizado por Colombo (2001). Segundo este autor, a 

habilidade da criança de prestar atenção é bastante limitada no início do desenvolvimento e 

se desenvolve em diferentes períodos. Primeiramente, o recém-nascido passa a maior parte 
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do seu tempo em estados de sono, com menos de 20% em estados de alerta. Aos poucos o 

bebê vai aumentando seu estado de alerta devido a estímulos externos, tal como o cuidado 

da mãe com o bebê, e sua qualidade é afetada por manipulações que aumentam ou 

diminuem esses níveis de excitação. Posner e colaboradores (2014) complementam que o 

cuidador fornece grande parte da regulamentação do bebê neste primeiro momento da 

infância. Comportamentos de segurar, balançar, acalmar ou orientando a atenção da 

criança é uma prática comum que fornece meios de levantar e abaixar a estimulação 

sensorial. 

 De acordo com Gazzaniga e colaboradores, (2006) os recém-nascidos rastreiam 

objetos em movimentos, mas ainda não mostra uma busca suave com os movimentos 

oculares. Ao invés disso, utilizam um padrão sacádico de movimento ocular (pequenos 

saltos na fixação de um ponto a outro) para seguir um objeto em movimento. Em poucas 

semanas de vida, os bebês distinguem a face de suas mães da face de outras mulheres. 

Assim, as crianças com um mês de vida são capazes de fixar e de ficarem atentas a um 

estímulo qualquer. Os bebês são mais propensos a fixar principalmente para olhos, mas 

entre 6 e 12 meses, quando a aprendizagem da língua é mais proeminente eles são mais 

propensos a orientar para a boca (POSNER et al., 2014).  

 Logo, a orientação visuoespacial se desenvolve à medida em que o próprio sistema 

visual evolui. Uma vez  que os bebês são capazes de fixar o olhar, eles passam para uma 

fase em que miram longamente o olhar nos objetos, primeiramente naqueles com forte 

contorno. Esse efeito é denominado obligatory looking. Tal período termina por volta dos 

quatro meses de idade, quando as crianças começam a controlar sua orientação para novos 

estímulos (NAHAS; XAVIER, 2006; COLOMBO, 2001). 

Um outro fator sobre o desenvolvimento do bebê apontado por Colombo (2001) é 

que entre dois e quatro meses ele começa a ter capacidade de retirar a atenção das coisas. 

Se o bebê está olhando para um objeto e muda seu olhar para outro, será mais difícil voltar 

a olhar para o primeiro objeto. Podemos chamar esse processo de inibição de retorno. Ele 

estará bem estabelecido por volta dos três a seis meses de idade.  

Os estímulos muldimensionais só podem ser percebidos de maneira conjunta por 

volta dos quatro a cinco meses de idade. Os bebês menores prestam mais atenção em forma 

e cor e são mais propensos a escanear o contorno de objetos. Já os bebês entre seis e nove 

meses tendem a prestar mais atenção nas características dos objetos do que no ambiente à 

sua volta (COLOMBO, 2001).  
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Um estudo realizado por Dye e Bavelier (2010) testou crianças e adolescentes com 

idades de 7 a 17 anos e adultos entre 18 anos e 22 anos em três habilidades específicas da 

atenção como: atenção visuoespacial, manter atenção concentrada ao longo do tempo e 

direcionar atenção para objetos visuais. Os participantes eram convidados a localizar um 

alvo simples entre os distratores. Concluiu-se que crianças entre as idade de seis a oito 

anos ainda são muito influenciadas por distratores durante tarefas de busca. Neste mesmo 

estudo verificou-se que a manutenção da atenção sustentada melhora em função da idade 

escolar. Uma outra conclusão deste estudo é que crianças e adultos que jogam vídeo games 

tiveram desempenho melhor, acima do esperado do que os não jogadores de vídeo games 

de ação, indicando que o treinamento pode alterar os aspectos fundamentais da atenção 

visual e a detectar alvos periféricos em um campo de distratores (DYE; BAVELIER, 

2010). 

Um outro estudo foi realizado por Rueda e colaboradores (2004) para avaliar as 

funções de orientação da atenção, atenção sustentada e controle executivo. Os participantes 

foram divididos em quatro grupos de 12 crianças com as idades de 6 a 9 anos de idade. 

Participaram do experimento (6 meninos e 6 meninas). Em uma tela de computador, as 

crianças deveriam fixar a atenção em um peixe. O participante deveria responder 

pressionando o botão esquerdo ou direito do mouse em que lado o peixe aparece. Em 

ensaios congruentes o peixe surgia na mesma direção do peixe central. Em ensaios 

incongruetes os peixes apontavam na direção oposta ao peixe central. Em ensaios neutros o 

peixe central aparecia sozinho. Os resultados mostram que entre 6 e 10 anos de idade o 

tempo de reação e o número de erros diminuem em função do aumento da idade.  

O declínio da atenção diminui em função do aumento da idade. Um  estudo 

envolveu 798 indivíduos entre 18 e 72 anos. O intrumento aplicado nos participantes foi o 

teste de atenção alternada (TEALT). Os resultados mostraram que a capacidade de atenção 

aumenta aproximadamente até os 25 anos de idade e a partir dos 35 anos, a capacidade de 

atenção começa a sofrer um declínio mais acentuado (RUEDA; CASTRO, 2010).  

 

2.3. Memória: Definição e aspectos gerais 

A habilidade de aprender e de lembrar de informações a respeito do mundo ao redor 

e das experiências que nela ocorrem é uma habilidade cognitiva fundamental que 

possuímos (GAZZANIGA et al., 2006). A memória faz de nós aquilo que somos, pois cada 

lembrança recordada ou esquecida faz com que sejamos sujeitos únicos, uma vez que, para 
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duas pessoas, vivenciando a mesma situação, a forma como este momento será 

armazenado será distinta, levando a pontos distintos que, por sua vez, trarão recordações 

diferentes (SOUSA; SALGADO, 2015).  

Portanto, a memória é considerada um sistema complexo e múltiplo combinado por 

arranjos de codificações ou subsistemas que permitem a armazenagem e a recuperação de 

informações do cérebro (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011; ABREU; 

MATTOS, 2010). Segundo Abreu e colaboradores (2016), a memória operacional, 

também conhecida por memória de trabalho, é um sistema de três partes que armazena 

informações temporariamente enquanto as pessoas realizam tarefas. É uma espécie de 

“bancada de trabalho” na qual as informações são manipuladas e montadas para nos ajudar 

e tomar decisões, resolver problemas e compreender a linguagem escrita e falada 

(SANTROCK, 2009). Envolve codificação, armazenamento e recuperação e é também um 

componente das funções executivas (ALCHIERI; ARAÚJO, 2010; MALLOY- DINIZ et. 

al., 2010). Ela é responsável pelo armazenamento e pela manipulação de um novo 

conhecimento, permitindo que se faça links entre novas e antigas informações (ABREU et 

al., 2016).  

 

2.3.1. Classificação da memória 

A memória é conceituada conforme a sua função, seu tempo de duração e seu 

conteúdo (GRIVOLI; HAGE, 2010). Assim, é composta por um sistema de três estágios. O 

primeiro é a memória sensorial, que armazena informações por um brevíssimo período 

(em torno de 250 milissegundos). Ela é responsável pelo processamento inicial da 

informação recebida pelos órgãos de sentido (NERY-BARBOSA; BARBOSA, 2016; 

DIAS; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011). O segundo, denominado memória de curto 

prazo, é a habilidade de manter uma informação disponível para recordação por um curto 

período de tempo (FUSO; RODRIGUES, 2012). Finalmente, tem-se a memória de longo 

prazo, que é o sistema que mantém a informação por tempo mais longo, de minutos a 

décadas (NERY-BARBOSA; BARBOSA, 2016).  

 De acordo com o modelo Modal de Baddeley e Hitch (1974), a chamada memória 

operacional ou de trabalho é um componente da memória que estaria relacionado a um 

papel ativo de manipulação de informações, (MENEZES; GODOY; SEABRA, 2009). 

Trata-se de um sistema de curto prazo que permite o armazenamento temporário e a 

manipulação de uma quantidade limitada de informações durante a execução de uma série 
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de atividades cognitivas, tais como compreensão, atenção, aprendizagem, raciocínio e 

funções executivas (BADDELEY, 2003).  

 No modelo original de Baddeley e Hitch (1974), a memória operacional é formada 

por subsistemas. O executivo central é um sistema controlador da atenção que não exibe 

especificidade modal, possui capacidade atencional limitada e é responsável pelo 

processamento de tarefas cognitiva (BADDELEY, 1992). A memória operacional possui 

três outros subsistemas subordinados ao executivo central, que são: a alça fonológica, o 

esboço visuoespacial e o buffer episódico ou retentor episódico (posteriormente 

incorporado ao sistema de memória operacional) (BADDELEY, 2000). A alça fonológica 

(Figura 1) armazena material baseado na fala e possui dois subcomponentes. O 

armazenador fonológico recebe informações tanto por via direta (apresentação auditiva) 

quanto por via indireta (apresentação visual). Portanto, a alça fonológica é organizada de 

forma temporal e sequencial, codificando as informações fonéticas, mantendo-as por curto 

período de tempo e reciclando-as através de subcomponentes como a alça articulatória 

(FUSO; RODRIGUES, 2012; SANTOS, 2006; BUENO; OLIVEIRA, 2004). De acordo 

com Bueno e Oliveira (2004), a informação contida no armazenador fonológico (a palavra 

que fica ressoando na cabeça) perde-se em poucos segundos, salvo se a alça articulatória a 

mantiver através de reverberação (repetição subvocal ou em voz alta). Esse componente é 

importante para a manutenção do controle mental estratégico em função do papel de 

preservar as informações em mente para que os objetivos sejam alcançados 

(ZIMMERMANN et al., 2016). 

Santos e colaboradores (2005) resumem estudos realizados por técnicas de 

neuroimagem funcional evidenciaram substratos neuroatômicos para alça fonológica, seria 

no córtex pariental posterior, área de Broca, córtex pré-motor e área motora suplementar 

do hemisfério esquerdo. Para o esboço visuoespacial seria no córtex préfrontal inferior, 

occipital anterior, pariental posterior e ainda, córtex pré-motor do hemisfério direito.  
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Figura1: subsistemas subordinados ao executivo central (BUENO; OLIVEIRA, 2004). 

 

Já o papel do esboço visuoespacial permite o armazenamento temporário de 

informação visuais, espaciais e cinestésicas de forma unificada, para que possam ser, 

então, utilizadas e integradas (ZIMMERMANN et al., 2016; FUSO; RODRIGUES, 2012; 

GAZZANIGA; IRVY; MANGUN, 2006). Outro componente é o buffer episódico ou 

retentor episódico cuja a função seria a de integrar as informações mantidas 

temporariamente na memória operacional com outras informações provenientes dos 

sistemas de longa duração (BADDELEY, 2000). A memória operacional é uma espécie de 

interface entre o processamento e armazenamento temporário de estímulos do meio 

externo, mecanismo de atenção e memória de longo prazo (UEHARA; LANDEIRA- 

FERNANDEZ, 2010). 

Por sua vez, a memória de longo prazo é um tipo de memória que armazena 

grandes quantidades de informações por um longo período de maneira relativamente 

permanente (SANTROCK, 2009; GAZZANIGA; IRVY; MANGUN, 2006). Ela pode ser 

caracterizada em explícita ou declarativa e implícita ou não declarativa (FUSO; 

RODRIGUES, 2012; ABREU; MATTOS, 2010). A figura 2 apresenta uma síntese sobre a 

classificação da memória.  
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Figura 2: Estrutura hipotética da memória humana e os seus diferentes tipos (GAZZANIGA et al., 2006).  

 

A memória explícita ou declarativa refere-se à capacidade de armazenamento e 

recordação consciente de experiências prévias (ABREU; MATTOS, 2010). Isto é, a 

lembrança pode ser declarada, trazida à mente verbalmente. Este sistema envolve dois 

subsistemas: memória episódica e memória semântica (BUENO; OLIVEIRA, 2004).  

De acordo com Tulving (1983), a memória episódica é um sistema capaz de 

armazenar informações e eventos passados em um determinado tempo e espaço. Miotto 

(2016) complementa que, por meio desse sistema, podemos recordar trajetos que fazemos, 

o que fizemos no dia anterior ou em nossas últimas férias, o local onde guardamos objetos 

pessoais ou estacionamos nosso automóvel.  

Por sua vez, a memória semântica é responsável pelos conhecimentos gerais que 

adquirimos e armazenamos ao longo da vida e que estão diretamente relacionados à 

escolaridade e à cultura. É esta memória que possibilita saber que o Pão de Açúcar é um 

ponto turístico no Rio de Janeiro ou que o tigre é um animal selvagem (MIOTTO, 2016). 

Ela inclui conceitos, significados de palavras e fatos socialmente compartilhados 

(MELLO; XAVIER, 2006).  

Para Fuso e Rodrigues (2012), a memória implícita refere-se à aprendizagem não 

conscientemente recordada ou reconhecida, que foi adquirida durante o treino de 

habilidades motoras, perceptuais e cognitivas. O termo não declarativo refere-se à 

incapacidade de verbalização deste conhecimento, sendo possível sua inferência somente 

através da execução ou desempenho (FUSO; RODRIGUES, 2012). Essa memória é 
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revelada quando a experiência prévia facilita o desempenho da tarefa que não requer a 

lembrança intencional das experiências (GAZZANIGA et al., 2006).   

A memória implícita pode ser subdividida em subtipos. O primeiro deles, dito 

memória de procedimento, trata de habilidade motoras e cognitivas adquiridas através de 

treino, tornando-se automatizadas (FUSO; RODRIGUES, 2012). São adquiridas de forma 

implícita, sendo difícil descrever com exatidão o passo a passo para adquirir tal habilidade 

(IZQUIERDO, 2011). Alterações no funcionamento dessa habilidade de memória podem 

interferir na aquisição de habilidades rotineiras extremamente úteis, tais como dirigir um 

carro, andar de bicicleta, fazer pontos de costura ou jogar bola (ABREU; MATTOS, 2010).   

Já o sistema de representação perceptivo ou pré-ativação (priming) é o processo de 

facilitação da identificação de um determinado estímulo decorrente de experiências prévias 

(FUSO; RODRIGUES, 2012). O condicionamento clássico, como observado nas respostas 

emocionais de medo (ABREU; MATTOS, 2010), ocorre diante do pareamento entre 

estímulo neutro (condicionado) e um estímulo incondicionado. O indivíduo associa os dois 

estímulos e passa a responder ao neutro mediante a exposição ao incondicionado 

(GAZZANIGA et al., 2006). Por último, Fuso e Rodrigues (2012) abordam a 

aprendizagem não associativa, a sensibilização (aumento da sensibilidade frente a um 

estímulo após prévia exposição a ele) e a habituação (diminuição de resposta a um 

estímulo repetidamente apresentado). Atualmente também se fala da memória emocional 

que refere-se a acontecimentos emocionalmente carregados são mais bem lembrados do 

que aqueles desprovidos de conteúdo emocional (BUENO; OLIVEIRA, 2004).  

A avaliação da memória é um importante fator da avaliação neuropsicológica, pois 

ela é um componente essencial do desenvolvimento cognitivo que interfere na 

aprendizagem e nas tarefas do dia a dia. Uma avaliação amparada em bons instrumentos 

torna-se importante, pois tem o potencial de oferecer subsídios para o estabelecimento de 

habilidades preservadas e comprometidas e aumenta as possibilidades de sucesso na 

intervenção.  

Um estudo realizado por Siquara e colaboradores (2014) objetivou identificar as 

principais tarefas que avaliam a memória operacional na infância e adolescência. 

Encontrou-se 245 artigos, dos quais 44 foram selecionados por se valerem do Dígito da 

Escala Wechsler de Inteligência (WISC- III) e dos Cubos de Corsi.  

Apresenta-se a descrição de alguns testes tradicionais, informatizados e escalas que 

avaliam a memória afim de proporcionar um panorama geral ao leitor. Ressalta-se que são 



	

	

25	

alguns exemplos e não há o intuito de realizar uma categorização sistematizada dos vários 

instrumentos existentes: 

O testes WISC- III (WECHSLER, 2002); WISC- IV (WECHSLER, 2013): São 

voltados para as idades de 6 a 16 anos. São compostos por provas que avaliam a memória 

operacional são elas: Dígitos e Sequência de Números e o teste suplementar Aritmética. No 

subteste Dígito Ordem Direta a tarefa da criança tem que repetir números que são lidos em 

voz alta pelo aplicador, na mesma ordem. No subteste Dígito Ordem Inversa a tarefa da 

criança deverá repetir em ordem decrescente os números lidos em voz alta pelo aplicador, 

ou seja, de trás para frente da ordem que lhe foi dita pelo aplicador. No subteste Sequência 

de Números e Letras a tarefa consiste em que o aplicador irá ler em voz alta, para a 

criança, uma sequência de números e letras; ela deverá repeti-los, colocando os números 

em ordem crescente e as letras em ordem alfabética. As sequências vão aumentando em 

quantidade de estímulos. Já o teste Aritmética é composto de 34 itens nos quais a criança 

deverá resolver mentalmente uma série de problemas aritméticos que lhe são apresentados 

oralmente, dentro do limites de tempo preestabelecido. Esse teste envolve principalmente, 

agilidade mental, concentração, atenção, memória de curto e longo prazo, habilidade de 

raciocínio numérico e atenção.  

O teste de Memória Sequencial Auditiva do teste de Illinois de Habilidades 

Psicolinguística (ITPA) (BOGOSSIAN; SANTOS, 1977) é voltado para as idades de 3 a 

10 anos de idade e avalia a memória operacional. Essa tarefa é composta por 21 sequência 

de dígitos, que variam de dois a sete dígitos, e estão dispostos em ordem crescente de 

quantidade de dígitos a serem apresentados. A criança realiza duas tentativas, sendo 

atribuídos 2 pontos em acertos na primeira tentativa e 1 ponto na segunda tentativa. 

  O teste de Memória de Trabalho Auditiva (MTA) (PRIMI, 2002) é um teste 

informatizado que pode ser aplicado em crianças de 7 a 12 anos. O teste avalia a memória 

de operacional auditiva. É realizado por meio da apresentação das sequências de itens, os 

quais incluem palavras e números gravados com voz digitalizada. O sujeito tem como 

tarefa escutar a sequência e repetir em voz alta as palavras e, em seguida, os números na 

ordem crescente.  

O teste de Memória de Trabalho Visual (MTV) (PRIMI, 2002) é um teste 

informatizado que também pode ser aplicado em crianças de 7 a 12 anos. Tem como 

objetivo avaliar a memória operacional visual. A tarefa do participante é selecionar com 

mouse a posição final do estímulo. 
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O teste Figuras Complexas de Rey (REY, 2014) é um teste de cópia de figuras que 

apresenta como vantagem o baixo custo, pois é realizado mediante o uso apenas de lápis e 

papel e apresenta boa aceitação por parte do indivíduo. As figuras de Rey avaliam a 

atividade perceptiva e a memória visual. Seu objetivo é verificar o modo como o sujeito 

apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e que foram conservado 

espontaneamente pela memória. A parte A pode ser usada com indivíduos de 5 a 88 anos e 

a parte B com indivíduos de 4 a 8 anos. 

O teste Children’s Memory Scale (CMS) (COHEN, 1997). Teste que pode ser 

utilizado em crianças de  5 a 16 anos. É uma bateria de testes para avaliação de memória 

de  longo prazo, memória operacional e alguns domínios da atenção. Este teste já foi 

traduzido e adaptado para o português, mas ainda está em estudo de validade e precisão 

para a população brasileira (CRUZ- RODRIGUES; LIMA, 2012). 

O teste Bloco de Corsi ordem direta e inversa (Lezak, 2004). É um teste de 

memória visuoespacial, e composto por tabuleiro branco com nove cubos azuis. Na ordem 

direta a examinadora toca em alguns cubos e a criança deve repetir a sequência de cubos 

apontada pelo examinador. Conforme a pessoa acerta a sequência, o número de itens a 

serem tocados aumenta, podendo chegar até 10. Na ordem inversa o examinador toca em 

alguns cubos e a criança deve realizar a sequência na ordem inversa, e assim a quantidade 

de estímulos aumenta gradativamente, podendo chegar até 10. 

 

2.3.2. Desenvolvimento do sistema nervoso e sua relação com a memória 

A memória se desenvolve na criança a partir da maturação dos aspectos biológicos 

e sociais. Tal desenvolvimento se inicia na fase pré-natal. Segundo Dias e Landeira- 

Fernandez (2011), os bebês, desde cedo, apresentam algum tipo de capacidade mnemônica, 

permitindo que possam reconhecer determinados objetos e rostos humanos. O 

comportamento dos bebês de imitarem os sons falados pelos pais requerem um 

desenvolvimento da memória fonológica de curto- prazo (UERARA; LANDEIRA- 

FERNANDEZ, 2010). 

Uma série de estudos sugerem que a capacidade da memória operacional aumenta 

drasticamente nos meses iniciais da vida, quando as crianças podem responder bem em 

procedimentos com apenas um único item a ser lembrado. Além disso, esses bebês com 

idade superior a 8 meses em algum momento parecem ter capacidade para lembrar de até 

três itens (COWAN, 2016).  
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Gradualmente a memória melhora ao longo do desenvolvimento infantil. Na fase 

pré-escolar muitas habilidades cognitivas se desenvolvem de maneira acelerada, entre elas, 

a memória operacional. Um estudo realizado com 115 crianças pré-escolares com idade 

média de 4 e 5 anos de educação infantil da rede particular de ensino, e cujo objetivo foi o 

de avaliar a memória operacional das crianças por intermédio do Teste Infantil de Memória 

de Trabalho (TIMT) é um instrumento que avalia componentes verbais e visuais. Apesar 

das tarefas serem relativamente simples, a carga de processamento aumenta 

progressivamente. As palavras selecionadas que compõem o vocabulário básico foram: 

gato, faca, cama, bola, pipa, bebê, vela, boca e casa.	Em um dos subtestes por exemplo, o 

avaliador lê uma sequência de palavras e o sujeito precisa repetir as palavras na mesma 

ordem em que ouviu. São 6 subtestes com outras atividades envolvendo o vocabulário 

básico de palavras. Os resultados mostraram que as crianças pré-escolares apresentam 

progressão de desempenho conforme o aumento da idade cronológica (MORAIS; 

MACEDO, 2011). Tais achados mostram que a memória operacional desenvolve ao longo 

da fase pré-escolar e continua na fase escolar.  

Em um outro estudo de Menezes, Godoy e Seabra, (2009) testes informatizados de 

Memória de Trabalho Auditiva (MTA) e Memória de Trabalho Visual (MTV) em 193 

crianças e adolescentes matriculadas em uma escola pública do interior do Estado de São 

Paulo e cujo objetivo foi o de verificar características evolutivas da memória de trabalho 

em alunos do 6° ao 9° ano do fundamental, correlacionando o desempenho de alunos em 

testes de memória de trabalho auditiva e visual. Os resultados deste estudo mostraram 

também que há uma tendência ao aumento do desempenho em tarefas de memória visual e 

auditiva com o aumento da série dos indivíduos.  

Portanto, na fase escolar, em especial, mudanças quantitativas e qualitativas são 

observadas no desempenho de tarefas que requerem aquisição, armazenamento e 

recordação de informações e estão envolvidas na ampliação do vocabulário, na formação 

de conceitos e nos processos de resolução de problemas (MELLO; XAVIER, 2006).  

A capacidade de memória operacional aumenta com o aumento da idade e 

desempenha papel crucial em muitas formas de cognição complexa tais como 

aprendizagem, o raciocínio e a compreensão da linguagem. Um estudo realizado por 

GRANZOTTI e colaboradores (2013), com o objetivo de analisar habilidade de memória 

operacional fonológica e consciência fonológica em crianças com dificuldade de 

aprendizagem escolar. Foram avaliadas vinte quatro crianças com idades entre 8 e 11 anos, 

de ambos os sexos, divididas em dois grupos. Um grupo constituído por 12  crianças com 
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queixas de dificuldades escolares e grupo controle com 12 crianças, estudantes da rede 

pública, sem queixas de dificuldades de aprendizagem escolar. As crianças foram avaliadas 

por meio do Teste de Desempenho Escolar (TDE), Prova de Repetição de Palavras Sem 

Significado, Subteste 5 de memória Sequencial Auditiva do ITPA, e pelo instrumento de 

avaliação sequencial (CONFIAS). Os resultados mostraram que as crianças com 

dificuldades de aprendizagem apresentam maior comprometimento nas provas de 

consciência fonológica e memória operacional quando comparados com escolares com 

bom desempenho. Tais resultados mostram que a memória operacional tem forte relação 

com aprendizagem. 

Deste modo, a memória operacional, assim como outras habilidades cognitiva, 

evolui ao longo dos anos, mas declina na terceira idade. Um  estudo com objetivo de 

verificar o desempenho da memória operacional em indivíduos de diferentes faixas etárias 

foi realizada envolvendo 90 sujeitos normais, sendo 30 crianças (entre 6 e 8 anos), 30 

adultos (entre 19 e 35 anos) e 30 idosos (idade igual ou superior a 60 anos). Os sujeitos 

foram submetidos à avaliação de memória operacional por meio de prova de não palavras, 

que consistia na repetição de 40 palavras inventadas (de duas a cinco sílabas) e prova de 

dígitos (repetidos em ordem direta e ordem inversa). Os resultados mostram na pontuação 

total da prova de não- palavras, houve diferenças entre os grupos sendo que, menos acertos 

foram obtido pelo grupo de idosos, depois as crianças e por último os adultos com melhor 

pontuação. Na prova de dígitos, a diferença ocorreu em todos os grupos, sendo menor 

número de acertos para as crianças, depois idosos e por último e com melhor pontuação, os 

adultos.  As conclusões do estudo mostram que idosos apresentam pior desempenho em 

provas de memória fonológica, sugerindo que esta habilidade sofre declínio com o 

processo de envelhecimento. Já os adultos apresentam melhor desempenho, evidenciando 

que eles têm melhor capacidade de armazenamento temporário de material verbal 

(GRIVOLI; HAGE, 2010).  

 

2.4. Funções executivas: Definição e aspectos gerais 

As funções executivas são habilidades essenciais para que o indivíduo obtenha um 

curso satisfatório de desenvolvimento. Delas dependem o convívio social, o sucesso na 

escola e o desempenho satisfatório no trabalho e na vida. São chamadas de controle 

executivo ou controle cognitivo e referem-se a uma família de processos mentais top-down 

necessários quando você tem que se concentrar e prestar atenção (BURGESS; SIMONS, 
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2005; MILLER; COHEN, 2001). Na literatura encontramos diversos sinônimos para a 

expressão “funções executivas”, que também pode ser chamada de: funções de supervisão, 

funções frontais, funções de controle, sistema supervisor (SANTOS, 2004). 

Podemos dizer que as funções executivas correspondem a um conjunto de 

habilidades que, de forma integrada, permite ao indivíduo direcionar comportamentos a 

metas, avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos, abandonar estratégias 

ineficazes em prol de outras mais eficientes e desse modo, resolver problemas imediatos, 

de médio e longo prazo (MALLOY- DINIZ et al., 2014; MENEZES; GODOY; 

TEIXEIRA; CARREIRO; SEABRA, 2012; MALLOY-DINIZ et al., 2010; LEZAK, 

1982;). Portanto, essa função torna possível jogar mentalmente com as ideias, pensar antes 

de agir, encontrar novas soluções, lidar com desafios imprevistos, resistir às tentações, bem 

como ajuda o indivíduo a permanecer focado (DIAMOND, 2012), sendo a base de 

habilidades cognitivas, emocionais e sociais (LEZAK, 2004). Sua base neurológica é no 

córtex pré-frontal (BLAIR, 2016; GOLDBERG, 2002).  

Mattos e Coutinho (2007) complementam que indivíduos com funções executivas 

preservadas são capazes de formular um plano de ação com etapas necessárias para atingir 

a meta final, passo a passo, considerando, ainda, os possíveis obstáculos a serem 

encontrados. A chegada ao objetivo final de forma eficaz envolve constantes reavaliações 

do desempenho e flexibilidade cognitiva para criar novas soluções em etapas nas quais a 

ação inicial não obteve os resultados esperados, ou em situações nas quais novas variáveis 

impedem o seguimento do que fora planejado.  

As funções executivas são essenciais para o comportamento independente, criativo 

e socialmente construtivo. As pessoas com as funções executivas intactas podem sofrer 

vários tipos de déficits (sensorial, motor e cognitivo) e ainda manter a direção de sua 

própria vida, sendo um indivíduo produtivo. A deterioração ou perda destas funções 

comprometem a capacidade de uma pessoa para manter um trabalho útil de forma 

independente e construtiva (LEZAK, 1982). A identificação desses déficits e da gravidade 

deles pode ser extremamente importante para determinar estratégias e nível de 

independência que pode ser alcançada pelos indivíduos (BORGES et al., 2010). 

Dada a relevância das funções executivas para a vida em sociedade e desempenho 

acadêmico, prejuízo nestas funções têm um impacto negativo bastante grande no cotidiano 

dos indivíduos afetados, com implicações na aprendizagem de novas informações, na 

capacidade de raciocínio. São chamadas síndromes disexecutivas e podem apresentar 

diferentes manifestações comportamentais, variando desde apatia até um quadro de 
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desinibição, ou mesmo apresentando um ou mais domínios cognitivos comprometidos, 

como desatenção, planejamento pobre, déficits de memória operacional, capacidade de 

tomar decisões limitada, apatia, entre outros (TISSER et al., 2017; BORGES et al., 2010; 

HAMDAN et al, 2009). 

As funções executivas designam uma ampla variedade de funções cognitivas que 

implicam: atenção, concentração, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, 

planejamento, flexibilidade de controle mental, autocontrole e memória operacional 

(SPREEN; STRAUSS, 1998). Por esse motivo, a avaliação das funções executivas é uma 

parte essencial do processo de avaliação neuropsicológica em todas as demandas clínicas, 

sendo o “maestro” da orquestra cognitiva (ZIMMERMANN et al., 2016).  

De acordo com Malloy-Diniz e colaboradores (2010), a avaliação das funções 

executivas é um dos mais importantes componentes da avaliação neuropsicológica e deve 

contemplar diferentes domínios. Segundo estes mesmo autores é necessário um 

conhecimento prévio por parte do avaliador sobre o que é esperado em termos de 

desenvolvimento para cada faixa etária, além de um conhecimento sobre modelos teóricos 

que servirão de base tanto para a escolha dos instrumentos de avaliação quanto para 

interpretação de seus resultados. 

Cabe ressaltar que a avaliação das funções executivas é de fundamental importância 

em diversos contextos clínicos uma vez que um grande número de transtornos 

neurológicos e psiquiátrico apresentam em seu cerne sintomas disexecutivos (MALLOY-

DINIZ et al., 2010). De acordo com Lezak (1982), as funções executivas são parte 

integrante de tudo o que fazemos e poucos profissionais da saúde dão relativamente 

importância avaliação das funções executivas.  

Um estudo de revisão sistemática de artigos realizadas entre os anos de 2008 e 

2013, por Barros e Hazin (2013), identificaram 25 artigos sobre avaliação neuropsicológica 

das funções executivas de crianças até os 12 anos de idade. O estudo apontou que os 

principais instrumentos utilizados para avaliação das funções executivas foram BRIEF, as 

escalas de inteligência Wechsler e tarefas baseadas nos paradigmas Go/ No Go e Stroop. 

Os artigos apontaram para um relativo consenso teórico acerca da natureza 

multidimensional das funções executivas. Contudo, permanecem divergências teóricas e 

metodológicas quanto à natureza e à quantidade desses componentes.  

Um outro estudo realizado por Mata e colaboradores (2011), no qual foi realizado 

uma revisão da literatura sobre avaliação da tomada de decisão em crianças e adolescentes 

utilizando o paradigma do Iowa Gambling Task e derivados. Foram selecionados 36 
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artigos entre o período de 2000 a 2009. O estudo apontou que ainda há poucos estudos 

envolvendo crianças e adolescentes quando comparados com a população adulta. O 

instrumento Iowa Gambling Task é um instrumento que se mostrou útil na diferenciação 

entre sujeitos normais e com transtornos psiquiátricos.  

Uma outra revisão foi realizada por Carreiro e colaboradores (2014), para traçar um 

perfil sobre as publicações em bases brasileiras sobre funções executivas. As bases de 

dados que fizeram parte do levantamento foram indexadas até dezembro de 2013. Fizeram 

parte dessa revisão 91 artigos e as publicações sobre funções executivas aparecem somente 

a partir do ano de 2001 e houve um aumento de publicações a partir dos anos posteriores. 

Com relação à população estudada, observa-se maior número de trabalhos que envolvem 

idosos, depois adultos e posteriormente crianças. Essas populações foram estudadas em 

função de características como: Pacientes psiquiátricos, idosos com Alzheimer e outros 

quadros psiquiátricos, pacientes com lesão cerebral, além de crianças e adultos com 

TDAH. Os instrumentos mais utilizados foram: Wisconsin, Trilhas, Stroop e Torre de 

Londres. 

É de grande importância dispor de instrumentos adequados de avaliação 

neuropsicológica. Neste contexto, têm sido desenvolvidos testes para avaliar os 

componentes das funções executivas, bem como estudos para investigar sua precisão e 

buscar evidências de validade, especialmente verificando sua relação com sintomas de 

desatenção e hiperatividade (CAPOVILLA, 2006).  

A seguir, apresentamos a  descrição de alguns testes tradicionais, informatizados e 

escalas que avaliam funções executivas afim de proporcionar um panorama geral ao leitor. 

Ressalta-se que são alguns exemplos e não há o intuito de realizar uma categorização 

sistematizada dos vários instrumentos existentes. 

O Teste Trilhas para Pré-escolares (TREVISAN; SEABRA, 2012). O teste avalia a 

flexibilidade cognitiva. Na Parte A do teste é formado por figura de cinco cachorrinhos e a 

criança deve ligá-los em ordem de tamanho. Na parte B, além dos cachorrinhos, são 

acrescidas figuras de ossinhos de tamanhos equivalentes a cada cachorro; a tarefa da 

criança é ligar os cachorrinhos aos ossinhos, seguindo a ordem e alternado entre os 

estímulos. 

O teste de Trilhas ou Trail Making Test (MONTIEL; SEABRA, 2012) pode ser 

utilizado em crianças e adultos. O teste avalia flexibilidade cognitiva. Parte A envolve 

velocidade e busca visual e é composta por duas folhas, uma para letras e uma para 

números dispostos aleatoriamente, sendo a tarefa do participante liga-los em conformidade 
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com a ordem alfabética ou numérica. Parte B caracteriza uma medida para atenção, 

velocidade e flexibilidade. Na folha há letras e números dispostos em uma mesma folha. A 

tarefa do indivíduo é ligar os itens, seguindo, alternadamente, as sequência alfabética e 

numérica. 

O teste de Stroop computadorizado TSComp (SEABRA; MACEDO e DIAS (no 

prelo) O teste avalia controle inibitório e atenção seletiva. Possui três fases. A primeira 

consiste na apresentação de nomes de quatro cores (amarelo, azul, verde e vermelho). Deve 

ser lido tão rapidamente quanto possível, com a finalidade de avaliar a habilidade de 

leitura. Na segunda parte são apresentados 24 círculos coloridos. A tarefa do indivíduo é 

nomear a cor do círculo. Na terceira parte do teste, os círculos são substituídos por palavras 

escritas, que correspondem às quatro cores, porém impressas em cores discrepantes do 

significado. O indivíduo é instruído a nomear a cor com a qual a palavra é escrita. 

O teste de Stroop Semântico (TREVISAN, 2010). Pode ser aplicado em crianças 

incluindo pré-escolares. O teste avalia a atenção seletiva e o controle inibitório. O teste é 

informatizado e dividido em duas partes, sendo que em cada uma delas são apresentadas 

figuras (menino, menina, lua e sol). Na primeira parte do teste, de itens congruentes, a 

criança nomeia as figuras apresentadas na tela de computador. Na segunda parte, de itens 

incongruentes, a criança deve dizer o nome do substantivo oposto ao par. (Ex. dizer “lua” 

perante a figura sol). 

O teste Hayling (FONSECA et. al., 2010) pode ser aplicado em adolescentes e 

adultos a partir de 13 anos. O instrumento avalia processos de iniciação e inibição verbal. 

É constituído por duas partes, cada qual composta por 15 frases, nas quais a última palavra 

está faltando. O aplicador enuncia cada frase e a tarefa do paciente completar a frase com 

uma palavra que seja adequada ao contexto. (Ex. “O nadador mergulhou na _______”. 

Respostas possíveis: água, piscina, lagoa). Na segunda parte, o paciente deve completar a 

frase com uma palavra que não tenha nenhuma relação ou sentido com a sentença (ex. “a 

criança nasceu no ________”. Respostas que não tenha relação com a sentença poderia ser: 

areia, armário). 

O teste de Classificação de Cartas de Wisconsin (HEATON et al., 2005). Esse teste 

pode ser aplicado em crianças a partir de 6 anos e 6 meses, adolescentes, adultos e idosos. 

O teste avalia funções executivas. É uma importante medida de flexibilidade cognitiva, 

planejamento, controle inibitório e organização. É necessário neste teste desenvolver e 

manter uma estratégia apropriada de solução de problemas por meio de mudanças de 

estímulos com objetivo de atingir uma meta futura (TISSER et al., 2017). É composto por 
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dois baralhos, com diferentes estímulos (círculo, cruz, triângulo e estrela) nas cores 

vermelho, amarelo, verde e azul, apresentando números também variados de estímulo (de 

um a quatro). Sobre a mesa, são apresentados ao sujeito quatro cartas alvo. O participante é 

instruído a combinar cada carta do baralho junto a uma das quatro cartas alvo, porém ele 

não é informado sobre o princípio para a categorização. As possibilidades de agrupamento 

são pela cor, pela forma geométrica, ou pelo número de estímulos apresentados em cada 

carta. A cada tentativa, o indivíduo recebe feedback do aplicador, o qual apenas lhe 

informa se sua categorização está correta ou errada.  

A versão informatizada do teste Wisconsin de Classificação de Cartas (REPPOLD; 

PEDRON; TRENTINI, 2010). baseado no teste de consoante Heaton e colaboradores 

(2005), pode ser aplicado em crianças a partir de 6 anos e 6 meses, adolescentes, adultos e 

idosos. Além de ser considerado uma importante medida de flexibilidade cognitiva, 

fornece informações sobre processos de categorização, impulsividade e atenção. A versão 

informatizada consiste em apresentar ao sujeito, na tela de computador, 128 cartas (uma de 

cada vez) que devem ser agrupadas a cada uma das quatro cartas alvo (estímulo). O sujeito 

escolhe cartas (clicando com auxílio do mouse) com formas geométricas simples em três 

categorias: cor, forma e número. No entanto, o princípio de classificação não é revelado de 

antemão e o sujeito deve estabelece-lo por meio de tentativa e erro. Cada vez que o sujeito 

escolhe uma carta, o computador indica se a escolha está “correta” ou “errada”. Uma vez 

que o indivíduo aprendeu a escolher uma dimensão e acerta por dez vezes consecutivas 

dentro do mesmo critério, o computador (programado para esta avaliação) muda as regras 

sem informa-lo. Assim, os princípios vão mudando sucessivamente e, em consequência 

disso, o paciente deve mudar os critérios de escolha de acordo com o feedback dado pelo 

computador. 

O teste de Fluência Verbal Computadorizado (FAS). (SEABRA, em preparação) 

pode ser aplicado em crianças de 6 a 16 anos e jovens adultos. O teste avalia diversas 

habilidades executivas como: memória operacional auditivo, atenção alternada e controle 

inibitório. A tarefa do participante é verbalizar, no período de um minuto, o maior número 

de palavras iniciadas com F. Após, o procedimento é repetido para as letras A e S. 

O Iowa Gambling Test (IGT) (BECHARA et. al., 1994) O teste pode ser aplicado 

em crianças e adultos. O teste avalia a tomada de decisão partir de uma simulação de uma 

situação da vida real. O teste simula a situação de um jogo de cartas com quatro baralhos. 

O “jogador” deverá virar as cartas, uma a uma, do baralho de sua escolha. Cada carta 

virada deverá uma recompensa (ganho de dinheiro) ou uma punição (perda de dinheiro). O 
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objetivo do teste é ganhar o máximo de dinheiro possível até o final da partida (aplicação). 

Porém, o jogador não é informado a respeito da natureza dos baralhos. Assim, dois 

baralhos são considerados vantajosos, pois, apesar de ganhos modestos, as perdas também 

são brandas e levam a maiores ganhos em longo prazo; e dois outros baralhos são 

desvantajosos, pois, apesar de ganhos mais robustos, as perdas são também maiores e, em 

longo prazo, levam a prejuízo. 

O teste Iowa Gambling Test e Childre`s Gambling Task computadorizado (MATA 

et. al. 2010). É um teste para crianças pré-escolares (3 a 5 anos de idade). Este teste avalia 

a tomada de decisão. É um instrumento informatizado de aplicação individual sendo 

composto por dois baralhos com 53 cartas cada, que são diferenciados pelo padrão 

apresentado em um dos lados, além de um pote de doces que são utilizados como 

recompensa. A criança precisa tomar uma decisão que se revelará como vantajosa ou 

desvantajosa.  

Já a Bateria Nepsy (ARGOLO et. al., 2009). O teste avalia crianças e adolescentes 

até 14 anos. Teste voltado para avaliação do planejamento e solução de problemas. Na 

atualidade existem diferentes formas de aplicação tanto manual quanto informatizado. O 

teste é composto por uma base com três, hastes verticais e três esferas coloridas (vermelha, 

verde e azul). A tarefa proposta requer que o testado mova três esferas de cores diferentes 

(vermelha, azul e verde), uma de cada vez, a partir da posição de partida, tentando coloca-

las de acordo com posição –alvo, especificadas em um caderno de aplicação. Há 12 

problemas com grau de dificuldade crescente em função do número de movimentos 

necessários para se alcançar a posição final, variando de dois a cinco movimentos. 

O Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve Infantil NEUPSILIN- INF 

(SALLES et al. 2011). O teste pode ser aplicado em crianças de 6 a 12 anos. O teste avalia 

o desempenho em oito funções neuropsicológicas, por meio de 26 subtestes como: 

orientação (temporal e espacial), atenção (visual e auditiva), percepção (visual e de 

emoções em faces), memória (episódico semântica visuoverbal, episódico semântica 

verbal, memória semântica e memória operacional), habilidade aritméticas, linguagem 

(oral e escrita), praxias construtivas e funções executivas. O objetivo é fornecer um perfil 

breve do funcionamento de processos neuropiscológicos da criança.   

O Five Digits test –FDT e em português Teste dos cinco dígitos (SEDÓ; PAULA; 

MALLOY- DINIZ, 2015; SEDÓ, 2007) é um teste neuropsicológico que avalia as funções 

executivas, em especial a atenção sustentada. O objetivo do instrumento é medir a 

velocidade de processamento cognitivo, a capacidade de focar e de reorientar a atenção e 
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de lidar com interferências (subcomponentes controle inibitório e flexibilidade cognitiva. É 

um instrumento utilizado para avaliar a interferência atencional (efeito Stroop), utilizando 

informações conflitantes sobre números e quantidades. Uma de suas principais vantagens é 

que ele pode ser utilizado em pessoas com baixa instrução, incluindo pessoas com baixo 

domínio da língua ou analfabetas. O instrumento é destinado a indivíduos entre 6 e 92 anos 

de idade a aplicação é individual. O tempo de aplicação em média 10 minutos.  

 A Escala Behavior Rating Inventory of Executive Function- (Brief) em português: 

Breve Inventário das Funções executivas- Brife (CARIN, 2008; CARIN; MIRANDA; 

BUENO, 2012). A escala avalia o funcionamento executivo geral em crianças e 

adolescentes entre 11 e 18 anos. O instrumento oferece uma medida global que contempla 

alguns subdomínios como: inibição, flexibilidade e controle emocional, metacognição que 

inclui iniciativa, memória operacional, organização, planejamento, organização do material 

e monitoramento. O questionário pode ser aplicado em pais, professores e também tem a 

versão pessoal. 

O Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil – IFERI (TREVISAN; 

SEABRA, no prelo). Voltado para avaliação de Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. 

Avalia flexibilidade, inibição e memória operacional, bem como teorias de aversão à 

demora e regulação do estado. O inventário pode ser preenchido por pais e professores e é 

composto por 28 itens. 

 

2.4.1. Modelos das funções executivas 

As funções executivas são constituídas por habilidades distintas, embora 

relacionadas, e não apenas por uma única habilidade cognitiva (HUIZINGA et al., 2006). 

Diversos processos cognitivos têm sido apontados como integrantes das funções 

executivas. A seguir, abordam-se a alguns modelos. 

 

2.4.1.1. Modelo proposto por Lezak  

Lezak e colaboradores (2004) propõem que as funções executivas se dividem em 

quatro componentes: Volição, planejamento, comportamento com propósito e desempenho 

efetivo. 

A volição refere-se à capacidade de se envolver em um comportamento intencional 

e requer a capacidade de formular objetivos ou intenção. Uma pré-condição necessária 

para o comportamento volitivo é a motivação. Ela é importante para o indivíduo iniciar 
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uma atividade. Outra condição necessária para o comportamento volitivo é a consciência 

de si mesmo, do meio e dos outros. Pessoas com alterações neste componente tem 

dificuldade em engajar em atividades espontaneamente. Essas pessoas podem plenamente 

serem capazes de executar atividades complexas, mas não cumprir a atividade a menos que 

sejam instruídas a fazê-lo. Também apresentam dificuldade em tarefas por longos períodos 

ou que requeiram objetivos abstratos (LEZAK et al., 2004). 

Já o planejamento envolve identificar e a organização dos diversos passos ou 

sequências hierárquicas necessárias, a fim de alcançar um objetivo. Envolve uma série de 

capacidades, como funções de memória, controle dos impulsos e atenção sustentada 

(LEZAK et al., 2004). O planejamento é fundamental para o comportamento adaptativo e 

consiste na capacidade de, a partir de um objetivo definido, estabelecer a melhor maneira 

de alcançá-lo levando em consideração a hierarquização de passos e a utilização de 

instrumentos necessários para a conquista de metas (MENEZES, et al., 2012). 

Diversas capacidades são necessárias para o planejamento, tais como as habilidades 

para pensar em alternativas, fazer escolhas e desenvolver um quadro conceitual ou 

estruturas que pode servir para direcionar a atividade. Pessoas com dificuldade de 

planejamento não conseguem formular objetivos nem fazer planos ou seguir cronogramas 

(LEZAK, 1982). 

De acordo com Lezak e colaboradores (2004) o comportamento com propósito 

exige uma capacidade de iniciar uma atividade e mantê-la, mudar seu curso (flexibilidade) 

ou mesmo interromper a sequência de comportamento (inibição de resposta). São 

importantes para impedir ações impulsivas e são necessários para o bom desempenho em 

tarefas não rotineiras.  

Por último, o desempenho efetivo, em que todas essas operações são 

constantemente e incessantemente submetidas a um sistema de auto-monitoramento 

(SEABRA et al., 2014),  que possui a capacidade de avaliar se um comportamento está 

apropriado para o alcance do objetivo traçado, bem como a flexibilidade e a capacidade de 

modificá-lo caso não esteja sendo eficaz (Malloy-Diniz et al., 2010). 

 

2.4.1.2. Modelo proposto por Cicerone 

Uma outra perspectiva, proposta por Cicerone, Levin, Malec, Stuss e Whyte (2006), 

divide as funções executivas em quatro domínios: Funções executivas cognitivas, funções 
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executivas autorreguladoras do comportamento, funções de regulação da atividade e 

processos metacognitivos. 

As funções executivas cognitivas compreendem as funções ou habilidades 

envolvidas no controle e direcionamento do comportamento, incluindo inibição de 

elementos irrelevantes, seleção, integração e manipulação das informações relevantes, 

habilidades de planejamento, flexibilidade cognitiva e comportamental, monitoramento de 

atitudes, memória operacional e mecanismos atencionais (MENEZES; GODOY; 

TEIXEIRA; CARREIRO; SEABRA, 2012).  

As funções executivas autorreguladoras do comportamento envolvem a regulação 

comportamental em situações nas quais a análise cognitiva ou os sinais ambientais não são 

suficientes para determinar uma resposta adaptativa (SEABRA et al., 2014). As funções de 

regulação da atividade desempenham um papel fundamental na autoregulação, fornecendo 

iniciativa e comportamento em um nível adequado para o indivíduo alcançar objetivos. Um 

sintoma relacionado com a falta de regulação comportamental, seria a apatia (CICERONE 

et al., 2006). 

Os processos metacognitivos relacionam-se à teoria da mente, autoconsciência e 

avaliação do humor. Nossa crenças, atitudes, experiências levam a autoconsciência que 

acabam influenciando no adequado julgamento social, na empatia com os outros e 

comportamento social apropriado. Através de relatórios familiares podemos verificar 

mudanças de comportamento que ocorreram, como falta de empatia, despreocupação e 

incapacidade de apreciar o humor (CICERONE et al., 2006). 

 

2.4.1.3. Modelo fatorial 

Este modelo fatorial tem sido grandemente aceito na literatura. Em uma revisão 

recente, Diamond (2013) corrobora a estrutura sugerida por Miyake e colaboradores (2000) 

e elucida que memória operacional, controle inibitório ou inibição e flexibilidade se 

referem às três habilidades principais das funções executivas (SEABRA et al., 2014). 

Atualmente, a literatura neuropsicológica tem reportado com maior frequência ao modelo 

fatorial. Neste trabalho será usado este modelo como referência. 

O controle inibitório ou inibição se refere à habilidade de resistir a um primeiro 

impulso e de controlar o comportamento ou pensamentos no momento apropriado, assim 

como os processos de atenção e os pensamentos. Essa habilidade coloca o indivíduo no 

controle de seus processos cognitivos e comportamentos, suplantando o controle por 
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eventos externos, emoções ou tendências prévias ou automáticas (ABREU et al., 2014; 

SEABRA et al., 2014). Sem o controle inibitório nós estaríamos a mercê dos impulsos, 

antigos hábitos de pensamento e ação (respostas condicionadas) ou estímulos do meio 

ambiente. Ter essa habilidade nos dá possibilidade de fazermos escolhas e mudanças 

(DIAMOND, 2013).  

Relacionada diretamente ao componente cognitivo de inibição, o controle de 

interferências se caracteriza pelo uso da atenção de forma voluntária. Essa habilidade pode 

ser referida na literatura em termos de atenção endógena, controle da atenção, atenção 

seletiva, inibição cognitiva ou inibição da atenção, atenção direcionada a objetivos ou, 

ainda, atenção executiva (ZIMMERMANN et al., 2016). O componente de inibição 

permite inibir a atenção a distratores e tem relação com a autodisciplina, possibilidade de 

mudança e polidez social. Logo, torna possível o autocontrole sobre nossa atenção e nossas 

ações (TISSER et al., 2017; MENEZES; GODOY; TEIXEIRA; CARREIRO e SEABRA, 

2012).  

Frequentemente o controle inibitório se encontra prejudicado em indivíduos que 

têm o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O comprometimento dessa 

função é relacionado a piores desfechos funcionais no dia a dia, e o sujeito encontra-se 

mais propenso a cometer falhas e erros atencionais (CAMPOS et al., 2016). Um estudo 

realizado por Assef, Capovilla e Capovilla (2007) avaliou o controle inibitório por meio do 

teste de geração semântica informatizado. O participante foi exposto a figuras de 

substantivos em que deveria dizer um verbo pertinente a cada substantivo de alta seleção, 

que evoca muitos verbos, mas não com substantivos de baixa seleção, que evocam poucos 

verbos. O teste foi aplicado em 62 crianças entre 8 a 12 anos, 31 das quais diagnosticadas 

por psiquiatra como detentoras de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e 31 

delas sem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Crianças com o transtorno 

apresentaram maior tempo de reação que as demais para substantivos de alta seleção. Isso 

sugere uma maior dificuldade na seleção dos verbos, com inibição de respostas 

concorrentes.  

Memória de trabalho ou memória operacional refere-se à capacidade de manter e 

manipular informações na mente. Ela age como um “bloco de notas mental” que usamos 

para manter as informações enquanto completamos a tarefa (ABREU et al., 2014). 

Flexibilidade cognitiva  ou flexibilidade mental refere-se à capacidade de mudar de 

perspectiva (por exemplo, para ver alguma coisa do ponto de vista de outra pessoa), mudar 

a maneira de pensar sobre um problema, (por exemplo, pensar em um problema sob 
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ângulos diferentes), e ser suficientemente flexível para adaptar-se às exigências do 

ambiente, admitir que estava errado e tirar proveito das oportunidades repentinas e 

inesperadas bem como, estabelecer prioridades (DIAMOND, 2013; DIAMOND, 2012). 

Nesse modelo, a flexibilidade envolve inibição e memória operacional, ou seja, para 

abordar um problema a partir de uma nova perspectiva, seria necessário inibir a perspectiva 

prévia e ativar, na memória operacional, a nova abordagem ao problema (SEABRA; 

REPPOLD; DIAS; PEDRON, 2014; DIAMOND, 2013). Utilizamos a flexibilidade 

cognitiva em diversas situações ao longo da vida, que exigem capacidade de adaptação e 

reavaliação de situações (ABREU, et al., 2014). Assim, ela permite que os indivíduos 

lidem bem com as falhas ou erros próprios ou dos outros, o que inclui admitir e aceitar os 

erros e prosseguir, apesar deles. Por esse motivo, ser flexível tem forte relação com ser 

criativo e adaptar-se de forma rápida ou adequada ao tempo de cada situação 

(ZIMMERMANN et al., 2016). 

Segundo Seabra e colaboradores (2014), as alterações na flexibilidade podem 

incorrer em um padrão de rigidez cognitiva e comportamental caracterizado pela 

dificuldade em mudar respostas ou o foco de processamento de modo apropriado, com 

prejuízo à auto regulação do indivíduo. Esse padrão é conhecido como perseveração e pode 

resultar em comportamentos repetitivos em que por exemplo, apesar de feedback do meio 

de que seu comportamento é inadequado, o indivíduo continua a repeti-lo 

indiscriminadamente.  

Um estudo realizado por Seabra, Assef e Cozza (2009) contou com a participação 

de 60 crianças entre 8 e 12 anos, divididas em dois grupos. O grupo 1 foi formado por 30 

crianças com diagnóstico de TDAH e o Grupo 2 foi formado por crianças sem sintomas de 

desatenção ou hiperatividade. As crianças foram avaliadas individualmente na parte B do 

teste Trilhas (MONTIEL; SEABRA, 2009). Este teste avalia a flexibilidade cognitiva. Para 

todas as medidas, os escores do grupo com TDAH foram inferiores aos grupos sem TDAH. 

Este estudo mostrou o quanto a falta de flexibilidade cognitiva pode prejudicar o 

rendimento dessas crianças com TDAH. 

 

2.4.2. Desenvolvimento do sistema nervoso e sua relação com as funções 

executivas 

As funções executivas desenvolvem-se intensamente durante a infância e são um 

indicador do desempenho posterior na vida (MUNAKATA et al., 2013). As funções 
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executivas atingem a maturidade mais tardiamente, se comparadas às demais funções 

cognitivas, isso se explica devido ao maior tempo para o amadurecimento do córtex pré-

frontal (MORTON, 2013; ZELOSO et al.; 2012).  

O desenvolvimento das funções executivas pode ser observado ao longo do 

crescimento humano, iniciando-se nos 12 primeiros anos de vida e intensificando-se entre 

6 e 8 anos, bem como, estendendo-se até o final da adolescência e início da idade adulta, 

por volta dos 20 anos, quando se estabiliza até o envelhecimento, a partir de então 

passando a declinar (DIAMOND, 2013; VASCONCELOS, 2011).  

Segundo Oliveira (2014) na adolescência, o cérebro ainda está se desenvolvendo, 

principalmente nos lobos frontais e parientais. Nestes locais, a poda sináptica inicia-se após 

a puberdade. Além desse fato, o processo de mielinização aumenta nestas mesmas regiões, 

melhorando em muito a eficiência da transmissão da informação tanto em termos de 

velocidade quanto de qualidade. Portanto, o crescimento da criança e sua passagem para 

adolescência implicam, exatamente, na aquisição gradativa e no desenvolvimento 

progressivo dessa capacidade de autogestão, de gerenciamento da vida e das atividades 

(TISSER et al., 2017; OLIVEIRA, 2014). 

Um estudo realizado por Fonseca e colaboradores (2015) investigou o efeito da 

idade sobre os instrumentos de atenção e funções executivas em 151 crianças de 7 a 10 

anos de idade, cursando do 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental em escolas públicas e 

particulares, sem queixas de dificuldade de aprendizagem. Foram utilizados como 

instrumentos: Teste de Cancelamento, Teste de Trilhas, Teste Cor-Palavra de Stroop, Torre 

de Londres e Teste de Fluência Verbal. Os resultados revelaram um efeito da idade sobre o 

desempenho nos instrumentos, principalmente no escores de tempo. Portanto, os testes 

utilizados demostraram ser sensíveis para verificar o desempenho das crianças em função 

da progressão da idade. 

Ajudar as crianças a melhorarem as funções executivas, com intervenções precoces, 

pode atenuar as dificuldades associadas ao TDAH e problemas comportamentais. A 

interação com cuidadores, o nível socioeconômico, a estimulação no ambiente familiar e 

na escola também influenciam o desenvolvimento dessas habilidades (ZIMMERMANN et 

al., 2016; BLAIR, 2016). Tais associações podem ser vistas na pesquisa que analisou o 

perfil do desenvolvimento em crianças de 5 a 8 anos foi realizado por Barros e 

colaboradores (2016), utilizando o NEPSPY- II. Foram avaliadas 80 crianças, de ambos os 

sexos, estudantes de escolas públicas e particulares da cidade de Natal. Utilizaram-se os 

subtestes do domínio de atenção e função executivas, que avaliam atenção seletiva, 
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controle inibitório motor e cognitivo, categorização, flexibilidade cognitiva e 

planejamento. Os resultados mostraram que o desempenho de estudantes de escolas 

pública foi significativamente mais baixo que os da escolas particulares mostrando que as 

diferenças econômicas ocasionaram diferenças entre os resultados nas escolas particulares 

e públicas. 

O treinamento do funcionamento executivo não exige recursos financeiros altos e 

podem ser executados em sala de aula. Atividades como yoga, música, aeróbica, dança, 

meditação, artes marciais, atividades livres e não estruturadas e contar história são 

exemplos de atividades que podem ajudar a melhorar o funcionamento executivo 

(MORIGUCHI et al.; 2016; MORTON, 2013). Os programas que trarão mais sucesso em 

relação às funções executivas são aquelas em que trazem alegria e orgulho às crianças e o 

sentimento de pertencer e de serem aptas e saudáveis (DIAMOND, 2012). Quando um 

adulto incentiva as crianças a se dedicarem tempo e esforço em suas tarefas tanto melhor 

será as suas funções executivas (DIAMOND, 2012). 

Portanto, os programas de treinamento das funções executivas podem trazer 

melhora nos resultados acadêmicos, sociais e emocionais (BLAIR, 2016; MORIGUCHI et 

al.; 2016). Um exemplo de programa de intervenção foi desenvolvido por Dias e Seabra 

(2013), denominado Piafex. Constitui-se em um conjunto de atividades cujo objetivo é 

estimular as funções executivas, promovendo seu desenvolvimento e, consequentemente, 

maior autorregulação. As atividades do programa proporcionam o engajamento das 

funções executivas em uma série de situações e contextos, proporcionando um espaço para 

que a criança possa praticá-las e, deste modo, possa aprender a utilizar tais habilidades na 

organização de seu comportamento, no planejamento de tarefas e na resolução de 

problemas do dia-a-dia. O programa já foi aplicado por Dias (2013), com capacitação de 

professores de crianças de último ano da Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental, com alguns ganhos significativos para o grupo experimental. Portanto, 

desenvolvimento inicial das funções executivas é de crucial importância para a adaptação 

social, ocupacional e mesmo para saúde mental em etapas posteriores da vida (MALLOY- 

DINIZ et al.; 2014).  

 

2.5 Justificativa 

A avaliação neuropsicológica pode fornecer informações sobre o funcionamento 

cognitivo de crianças e adolescentes e pode instrumentar profissionais das mais diversas 
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áreas, além de ajudar na compreensão do processo de maturação bem como diagnosticar 

precocemente distúrbios do desenvolvimento. 

Um estudo de revisão de literatura realizado por Silva e colaboradores (2016), 

ressalta que apesar da relevância e difusão da avaliação neuropsicológica é uma temática 

que deve ser mais explorada e investigada. O uso da informatização na avaliação 

neuropsicológica é uma tendência. Essa ferramenta favorece, em termos práticos e 

econômicos,  a atuação profissional e suas vantagens são inúmeras tais como reduzir erros 

de mensuração, instruções sonoras e auditivas, armazenamento automático de respostas, 

emissão de relatórios, possibilidade de medir o tempo além da possibilidade de fornecer 

feedbacks em tempo real. 

A proposta tem como objetivo principal o desenvolvimento de testes 

informatizados para avaliar a atenção, memória operacional e controle inibitório em 

crianças do Ensino Fundamental I e verificar o desempenho das crianças muda em função 

da idade e da escolaridade. Assim, para avaliar como essas funções se expressam com o 

passar dos anos escolares, é  fundamental para entendermos como essas crianças se 

relacionam com o aprendizado escolar, organizam e controlam seu comportamento e 

interagem com pares. Com base nisso, procedimentos de intervenção precoce podem ser 

pensados como forma de facilitar o desenvolvimento de funções cognitivas em crianças 

nessa faixa etária que apresentem ou não condições clínicas dos transtornos do 

neurodesenvolvimento como, por exemplo, TDAH. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Desenvolver e aplicar uma bateria neuropsicológica informatizada constituída por 

testes para avaliação da atenção, memória e função executiva em crianças e verificar as 

suas modificações ao longo dos anos escolares do Ensino Fundamental I.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Desenvolver instrumentos informatizados para avaliação da avaliação da 

atenção, memória operacional e controle inibitório que possam ser aplicados em 

crianças ao longo dos anos do Ensino Fundamental I.  

 

 

2. Analisar o desempenho dos estudantes nesses testes informatizados 

comparando-os aos dos testes tradicionais (testes lápis- papel) para avaliação da 

atenção, memória operacional e controle inibitório. 

 

 

3. Verificar como o desempenho das crianças nos testes informatizado mudam com 

a progressão da idade e escolaridade ao longo dos anos do Ensino Fundamental 

I. 

 

 

4. Comparar relato de pais e professores sobre dificuldades nas funções executivas 

associadas ao desempenho das crianças nos testes informatizados. 
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4. MÉTODO 

4.1. Participantes 

Participaram deste estudo 85 crianças com idade de 6 a 11 anos (44 meninas e 41 

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

particular e rural do interior de São Paulo, SP.  

Os participantes foram convidados a participar da pesquisa em um reunião de pais e 

mestres que ocorreu na escola. Nesse encontro foi explicado o objetivo da pesquisa e 

solicitada a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido para que o sujeito 

pudesse participar da avaliação neuropsicológica. 

 

Os critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa foram: 

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

2. nível intelectual dentro da média ou acima da média (QI>80), avaliado pelo QI 

estimado a partir da aplicação dos subtestes: Vocabulário (VC) e Raciocínio 

Matricial (RM) do WASI (WECHSLER, 2014); 

3. não apresentar relato de transtornos neurológicos, psiquiátricos, síndromes 

genéticas ou uso de medicamentos que possam ter efeito sobre a avaliação 

cognitiva.  

 

Os critérios de exclusão dos sujeitos na pesquisa foram: 

1. apresentar deficiência intelectual ou deficiência motora grave que o 

impedisse de executar os testes 

2. apresentar alterações de comportamento significativas (entre limítrofe ou 

clínico) relatada por pais e professores nos inventários de comportamento 

para pais e professores (CBCL/6-18 e TRF/6-18 respectivamente). 

  

A Escala Wechsler Abreviada de Inteligência- WASI (WECHSLER, 2014) foi 

aplicada como critério de exclusão para identificar participantes com indicadores de 

deficiência intelectual. Apenas 5 participantes tiveram o desempenho médio inferior, mas 

que não caracterizam indicadores de deficiência intelectual. Uma das crianças selecionadas 

foi excluída da amostra por apresentar QI abaixo de 70 pontos e outra por apresentar 

Síndrome de Turner.  
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Os inventários CBCL/6-18 (ACHENBACH; RESCORLA, 2010) foi respondido 

pelos pais e o TRF/6-18 (ACHENBACH; RESCORLA, 2010) foi respondido pelos 

professores também foram utilizados como critérios de exclusão para identificar 

participantes com indicadores de problemas comportamentais. Os resultados mostraram 

que nenhuma das crianças da amostra apresentou problemas graves de comportamento, já 

que não houve exclusões por esse motivo . 

Os participantes (n total = 85) eram alunos do 1º ao 5º ano, de 6 a 11 anos de idade 

conforme descrito nas tabelas 1 e 2. As análises foram realizadas em função do ano escolar 

e não da idade pela distribuição mais homogênea dos participantes. Como será verificado a 

seguir, há uma correlação direta entre idade e ano escolar para essa amostra. 

 
Tabela 1: Distribuição de frequência dos anos escolares dos participantes. 

 

Ano Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

1 16 18,8 18,8 18,8 
2 22 25,9 25,9 44,7 
3 14 16,5 16,5 61,2 
4 10 11,8 11,8 72,9 
5 23 27,1 27,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
 
 
Tabela 2: Distribuição de frequência da idade em anos dos participantes. 

 
Idade Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

6,0 5 5,9 5,9 5,9 
7,0 25 29,4 29,4 35,3 
8,0 18 21,2 21,2 56,5 
9,0 12 14,1 14,1 70,6 
10,0 18 21,2 21,2 91,8 
11,0 7 8,2 8,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
 

A escola apesar de ficar em uma zona rural, faz parte de uma Instituição 

Universitária e grande parte de  sua clientela são filhos de professores e alunos da 

instituição ou crianças de cidades vizinhas.  Com relação ao nível sócio- econômico 

familiar e nível de escolaridade da mãe, verifica-se nas tabelas 3 e 4 que são famílias 

majoritariamente das classes A, B e C1 com bom nível de instrução escolar, com grande 

parte das mães com ensino médio completo e universitário. 
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Tabela 3: Distribuição de frequência do nível sócio econômico dos participantes. 
 

Nível sócio- 
econômico 

Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

A 22 25,9 25,9 25,9 
B1 11 12,9 12,9 38,8 
B2 21 24,7 24,7 63,5 
C1 22 25,9 25,9 89,4 
C2 8 9,4 9,4 98,8 
D 1 1,2 1,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

 
Tabela 4: Distribuição de frequência da escolaridade da mãe dos participantes. 

 
Escolaridade da mãe Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

FUNDAMENTAL INCOM. 4 4,7 4,7 4,7 
FUNDAMENTAL COMPL. 2 2,4 2,4 7,1 
MÉDIO INCOM. 1 1,2 1,2 8,2 
MÉDIO COMPL. 20 23,5 23,5 31,8 
SUPERIOR INCOMPLETO 9 10,6 10,6 42,4 
SUPERIOR COMPLETO 41 48,2 48,2 90,6 
ESPECIALIZAÇÃO 5 5,9 5,9 96,5 
DOUTORADO EM CURSO 2 2,4 2,4 98,8 
DOUTORADO 1 1,2 1,2 100,0 
Total 85 100,0 100,0  

 

 

Todos os procedimentos metodológicos aqui descritos foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie aprovados nos termos do processo CEP/UPM n° 1232/04/2010 e 

CAAE n° 0039.0.272.000-10. Todos os sujeitos avaliados tiveram o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelo responsável legal. 

 

4.2. Instrumentos de avaliação 

Para a avaliação neuropsicológica da atenção, memória operacional e controle 

inibitório, os testes aplicados foram divididos em três grupos. Alguns deles já estão 

disponíveis para uso enquanto outros foram desenvolvidos por grupo de pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todos se encontram descritos a seguir na tabela 5.
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Tabela 5: Tipos de avaliação e instrumentos a serem utilizados.  

TIPO DE 
AVALIAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

Avaliação 
Neuropsicológica 

Tradicional 
Testes de (lápis- 

papel) 

Escala de Inteligência (WISC- IV). Wechsler (2013). 
Subtestes: Dígito e Sequência de Números e Letras. 
(Critério de Inclusão) Escala Wechsler abreviada de 
inteligência (WASI). Wechsler (2014). Subtestes: 
Vocabulário e Raciocínio Matricial. 
Teste de Atenção por Cancelamento (TAC). Montiel e 
Seabra (2012). 
Teste Trilhas: Partes A e B. Montiel e Seabra (2012). 

Avaliação 
Comportamental  

(Critério de Inclusão) CBCL/6-18 (Inventário de 
comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 
18 anos - Child Behavior Checklist For Ages 6-18- 
Formulário de relato de pais). Achenbach e Rescorla 
(2010). 
(Critério de Inclusão) TRF (Inventário dos 
comportamentos para crianças e adolescentes com idade 
entre 6 e 18 anos- Teacher’s Report Form For Ages 6-18.  
Formulário de relato para professores). Achenbach e 
Rescorla (2010). 

 Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil 
(IFERI). Trevisan; Seabra (em preparação), aplicado em 
pais e professores. 

Avaliação 
Informatizados 

Teste de Orientação (espacial) Voluntária da Atenção. 
Carreiro et al. (1994, 2003, 2009, 2011).	
Teste de Orientação (espacial) Automática da Atenção. 
Carreiro et al. (1994, 2003, 2009, 2011). 
 de Controle Inibitório (Go- No Go Simples). Carreiro et 
al (2017).   
 de Controle Inibitório Memória (Go- No Go Memória). 
Carreiro et al., (2017). 
 de Memória de curto prazo (memória de Pontos e  de 
Memória Operacional (memória números. Carreiro et al., 
(2017). 

	

4.2.1. Avaliação neuropsicológica tradicional (testes lápis- papel) Instrumentos 

neuropsicológicos 

4.2.1.1. Índice de memória operacional da Escala de Inteligência 

Wechsler (WISC- IV) 

A Escala Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-IV) (WECHSLER, 2013) 

é um instrumento clínico de aplicação individual, que tem como objetivo avaliar a 

capacidade intelectual das crianças e o processo de resolução de problemas. É aplicável na 
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faixa etária entre 6 anos e 0 meses a 16 anos e 11 meses. Sendo composta por 15 sub-

testes, sendo 10 principais e 5 suplementares, e dispõe de quatro índices: índice de 

compreensão verbal, índice de organização perceptual, índice de memória operacional e 

índice de velocidade de processamento, além do QI total. Foram aplicados somente os 

subtestes que compõem o índice de memória operacional: Dígitos e Sequência de Números 

e Letras.  

De acordo com Wechsler (2013), o subteste Dígito é dividido em duas partes. No 

teste Dígito Ordem Direta a tarefa da criança é repetir na mesma ordem e em voz alta os 

números que são lidos pelo aplicador. No teste Dígito Ordem Inversa a criança deverá 

repetirem em voz alta os números lidos pelo aplicador só que em ordem  inversa. 

No subteste Sequência de Números e Letras, o aplicador lê em voz alta, para a 

criança, uma série de números e letras; ela deverá repeti-los, colocando primeiro os 

números em ordem crescente e depois as letras em ordem alfabética (WECHSLER; 2013). 

	

4.2.1.2. Escala Wechsler abreviada de inteligência (WASI)  

A Escala Wechsler abreviada de inteligência (WASI) (WECHSLER, 2014) é uma 

escala normatizada e fornece os tradicionais escores de QI verbal e QI de execução e QI 

total. Ela é planejada para indivíduos dos 6 aos 89 anos. O teste é composto por quatro 

subtestes: Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial. Quando há grande 

limitação de tempo, ou para estimar o QI em populações não clínicas, como no caso desta 

pesquisa, é possível aplicar apenas dois subtestes para estimar o QI: Vocabulário e 

Raciocínio Matricial (WECHSLER, 2014).  

Subteste Vocabulário: o aplicador vai solicitar para o participante definir algumas 

palavras. Já o subteste Raciocínio Matricial é composto de quatro tipos de raciocínio não 

verbal: completar padrões, classificação, analogia e raciocínio serial. A criança observa 

uma matriz, na qual falta uma parte, e a completa apontando para uma das cinco 

alternativas de respostas ou dizendo o número correspondente à alternativa escolhida 

(WECHSLER, 2014). 

 

4.2.1.3. Teste de Atenção por Cancelamento (TAC)  

O Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) (MONTIEL; SEABRA, 2012) 

consiste em três matrizes impressas com diferentes tipos de estímulos. A tarefa do 

participante é assinalar todos os estímulos iguais ao estímulo-alvo previamente 
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determinado. A primeira parte avalia a atenção seletiva e consiste em uma prova de 

cancelamento de figuras numa matriz impressa com seis tipos de estímulos (círculo, 

quadrado, triângulo, cruz, estrela, retângulo), num total de 300 figuras, aleatoriamente 

dispostas, sendo que a figura alvo é indicada na parte superior da folha (GODOY, 2012). 

 
Figura 3: Exemplo da tarefa na primeira parte do teste de atenção por cancelamento (MONTIEL; SEABRA, 

2012).  

 

A segunda parte do teste avalia a atenção seletiva numa prova com maior grau de 

dificuldade, sendo que a tarefa é semelhante à da primeira parte, porém o estímulo-alvo é 

composto por figuras duplas. Nesta segunda seção do instrumento, o avaliando deve buscar 

não mais uma figura geométrica (estímulo-alvo) específica, mas sim um par de figuras 

geométricas, o sujeito não deve simplesmente atentar e assinalar a figura alvo, um 

quadrado, por exemplo, mas o quadrado que forme par, ou seja, necessariamente seguido 

de um triângulo, o que eleva o nível de complexidade da tarefa (GODOY, 2012). 

 
Figura 4: Exemplo da tarefa na segunda parte do teste de atenção por cancelamento (MONTIEL; SEABRA, 

2012). 

 

De acordo com Godoy (2012), na terceira parte, o teste avalia a atenção alternada, 

ou a capacidade de mudar o foco de atenção. Nessa terceira parte, o estímulo-alvo muda a 

cada linha, sendo que a figura inicial de cada linha deve ser considerada o alvo. O número 

de vezes que o estímulo-alvo aparece dentre as alternativas muda a cada linha, variando de 

duas a seis vezes. O tempo máximo para execução em cada parte da tarefa é de um minuto. 
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Figura 5: Exemplo da tarefa na terceira parte do teste de atenção por cancelamento (MONTIEL; 

SEABRA, 2012). 

 

Em cada uma das três partes do Teste de Atenção por Cancelamento são 

computados três diferentes escores, o número total de acertos, número de estímulos alvo 

adequadamente cancelados; número de erros, o número de estímulos não alvo 

incorretamente cancelados; e o número de ausências, o número de estímulos alvo que não 

foram cancelados. É ainda possível derivar um escore total, ou seja, a soma de cada escore 

obtido em cada parte do instrumento. O instrumento pode ser aplicado coletivamente e tem 

duração aproximada de 8 minutos (GODOY, 2012).  

 

4.2.1.4. Teste Trilhas: Partes A e B  

A versão brasileira do teste de trilhas parte A e B (MONTIEL; SEABRA, 2012) 

consiste na apresentação de itens que devem ser ligados segundo uma sequência pré-

determinada. O instrumento possui duas partes. Na parte A, é composta por duas folhas, uma 

parte letras e números. Na primeira folha são apresentadas 12 letras de “A” a “M” (anterior à 

reforma ortográfica) dispostas aleatoriamente, sendo a tarefa do participante liga-las de 

acordo com a ordem alfabética. Na folha de números são apresentados 12 números, de “1” a 

“12”, também dispostos aleatoriamente, sendo a tarefa dos participantes ligá-los em ordem 

numérica crescente O teste já apresenta dados de validade e normatização para crianças 

brasileiras entre 5 e 14 anos de idade (DIAS et al., 2012). 

 
Figura 6: Ilustração da tarefa requerida no teste de trilhas: Parte A para letras (MONTIEL; SEABRA, 2012). 
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Figura 7: Ilustração da tarefa requerida no teste de trilhas: Parte A para números (MONTIEL; SEABRA, 

2012). 

 

Na parte B do teste trilhas consta da apresentação de letras e números 

randomicamente dispostos na mesma folha. Há 24 itens, sendo 12 letras (A a L) e 12 

números (1 a 12), e a tarefa do indivíduo é ligar os itens, seguindo, alternadamente, as 

sequências alfabética e numérica. Para cada folha (parte A e B) há de limite de tempo de um 

minuto para execução da tarefa (DIAS; TORLELLA, 2012).  O teste Trilhas é um 

instrumento utilizado para avaliação das funções executivas e especificamente, da 

flexibilidade cognitiva, além de atenção visual, velocidade de processamento, atenção 

sustentada, velocidade e rastreamento visuomotor (DIAS; TORTELLA, 2012).  

 
Figura 8: Ilustração da tarefa requerida no teste de trilhas: Parte B (MONTIEL; SEABRA, 2012). 

 

4.2.2. Avaliação comportamental 

Os instrumentos de avaliação comportamental têm por objetivo traçar um perfil 

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

diferentes áreas do comportamento e se há indicativos, nos relatos desses informantes, 

sobre sinais de desatenção e hiperatividade ou algum distúrbios graves comportamentais. 
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4.2.2.1. CBCL/6-18 (Inventário de comportamentos para crianças e 

adolescentes entre 06 e 18 anos - Child Behavior Checklist For Ages 6-

18- Formulário de relato de pais) Achenbach e Rescorla (2010). 

O CBCL/ 6-18, abrange a faixa etária dos 6 aos 18 anos. É um questionário 

composto por 118 itens que prevê a solicitação de informações sobre competências da 

criança, tais como: nas áreas de atividade esportiva e extracurriculares, relacionamentos 

com amigos e familiares e desempenho acadêmico (SILVARES, 2017). São efetuadas 

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

dos pais sobre as crianças e para o relato do que as crianças teriam de melhor. Os pais 

devem basear sua avaliação nos últimos seis meses e o tempo médio para o preenchimento 

do CBCL/ 6-18 é de 15 a 20 minutos (ROCHA et al., 2010). 

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

programa Assessment Data Manager-ADM (com formato Windows para todos os 

módulos) com o auxílio do computador (ACHENBACH; RESCORLA, 2004). Os escores 

dos itens de problemas dos inventários do ASEBA podem ser apresentados em perfis. Os 

perfis também fornecem gráficos que mostram a situação do cliente em cada uma das 

escalas síndromes de problemas comportamentais e emocionais que podem ser comparados 

com escores de amostras normativas (ROCHA et al., 2010). 

De acordo com Rocha e colaboradores (2010) o perfil fornece informações sobre 

ansiedade e depressão; retraimento e depressão; queixas somáticas; problemas de 

sociabilidade, problemas com o pensamento; problemas de atenção; violação de regras; 

comportamento agressivo além dos escores para problemas internalizantes e 

externalizantes e o escores de total de problemas emocionais e comportamentais. Além dos 

perfis das síndromes, os itens de problemas da maioria dos inventários podem ser 

apresentados em perfis de escalas orientadas pelos DSM - 5. 

 

4.2.2.2. TRF (Inventário dos comportamentos para crianças e 

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

Ages 6-18.  Formulário de relato para professores) Achenbach e 

Rescorla (2010) 

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

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

de problemas de comportamento, escalas dos problemas de internalização, externalização e 



	

	

53	

problemas emocionais e comportamentais e as escalas orientadas pelo DSM-5. Ainda que 

os instrumentos sejam semelhantes, eles apresentam características individuais. Se por um 

lado, o CBCL 6/18 possui itens que envolvam questões observáveis no lar e podem ser 

respondidas pelos pais ou responsáveis. O TRF/6-18 apresenta questões relacionadas ao 

ambiente escolar a partir da opinião do professor. Em comparação ambos possui 95 itens 

em comum (SILVARES et al., 2017; ACHENBACH; RESCORLA, 2010). 

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

programa Assessment Data Manager-ADM (ACHENBACH; RESCORLA, 2010). Os 

dados geraram perfis comportamentais que podem ser comparados com escores de 

amostras normativas.  

 

4.2.2.3. Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI) 

O IFERI foi desenvolvido por Trevisan e Seabra (em preparação), com base no 

trabalho de Thorell e Nyberg (2008). Tem como finalidade avaliar o funcionamento 

executivo por meio de uma medida funcional e deve ser respondido por pais e professores. 

O IFERI é constituído por 28 itens divididos em cinco subescalas: Memória de Trabalho - 

MT (5 itens) Controle Inibitório - CI (6 itens), Flexibilidade - FL (5 itens), Aversão à 

demora - AD (5 itens) e Regulação – RG (7 itens). Cada um dos 28 itens pode ser avaliado 

como: “definitivamente não é verdadeiro”, “não é verdadeiro”, “é parcialmente 

verdadeiro”, “é verdadeiro” e “definitivamente é verdadeiro”, os quais recebem pontuação 

de 1 a 5, respectivamente. 

 

4.2.2.4. Roteiro de perguntas sobre queixas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade baseado no DSM-5. 

Esse é um inventário de comportamentos baseados no roteiro de sinais do TDAH 

descritos no DSM-5 que tem sido utilizado em pesquisas que avaliam indicadores 

comportamentais, neuropsicológicos e clínicos de queixas de desatenção e hiperatividade 

(CARREIRO et al., 2014). Composto pelos sinais clínicos de desatenção (n=9), 

hiperatividade (n=6) e impulsividade (n=3) descritos pelo DSM-5 (APA, 2014). Os pais ou 

responsáveis devem indicar a frequência com que padrão comportamental ocorre de acordo 

com o critério (0) nunca ou raramente; (1) às vezes; (2) frequentemente ou (3) muito 

frequentemente. Será feito junto ao cuidador responsável pela criança. 
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4.2.3. Avaliação Informatizada 

Os testes informatizados de atenção avaliam o direcionamento voluntário e 

automático da atenção no espaço. Já os demais testes experimentais avaliam controle 

inibitório, memória operacional foram desenvolvidos nessa tese de doutorado, em conjunto 

a outros projetos do grupo de pesquisa do CNPq “Processos atencionais e desenvolvimento 

humano”. O tempo médio de aplicação dos testes informatizados foram de 45 minutos. 

 

4.2.3.1. Teste de orientação espacial voluntária da atenção  

Estes teste foi desenvolvido por Carreiro e colaboradores (1994, 2003, 2009 e 

2011). Inicialmente, era apresentado o ponto de fixação no centro da tela do computador e, 

após um intervalo aleatório (de 800 a 1800 ms), era apresentada uma pista, ou seja, uma 

seta que indica o lado esquerdo ou direito. Após 300 ou 800 ms do aparecimento da pista 

era apresentado um alvo (um quadrado preenchido de 0,3 de lado), independente do seu 

lugar de aparecimento do alvo, o participante eram instruído a responder pressionando a 

barra de espaço do teclado (Figura 9). Havia duas situações que correlacionavam pista e 

alvo. Na situação 1, válida, o alvo aparecia no local indicado pela pista; na situação 2, 

inválida o alvo aparecia no local oposto ao indicado pela pista. Os participantes eram 

instruídos a fixar o olhar no ponto de fixação (PF); orientar a atenção para o lado indicado 

pela pista, e responder ao alvo, pressionando uma tecla com o dedo indicador, registrando-

se assim o tempo de reação (TR) em ms.  
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Figura 9: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no teste informatizado de Orientação 
Voluntária da atenção. 
 

4.2.3.2. Teste de orientação espacial automática da atenção 

Este teste foi desenvolvido por Carreiro e colaboradores (1994, 2003, 2009 e 2011). 

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

700 ms, um primeiro estímulo (um quadrado não preenchido) e após um intervalo de 100 

ou 800 ms era apresentado o alvo (um quadrado preenchido de 0,3º de lado). O participante 

era instruído a responder pressionando uma tecla (Figura 10). Havia duas situações 

diferentes que correlacionam pista e alvo. O alvo poderia aparecer na mesma posição do 

primeiro estímulo (condição ipsolateral) ou na posição oposta a do primeiro estímulo 

(condição Contralateral). Os participantes eram instruídos a fixar o olhar no ponto de 

fixação (PF), ignorar o primeiro estímulo e responder ao alvo, independente do seu lugar 

de aparecimento deveria pressionar a barra de espaço do computador com o dedo 

indicador, registrando-se assim o tempo de reação (TR) em ms.  
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Figura 10: Sequência temporal da apresentação dos estímulos no teste informatizado de orientação (espacial) 
Automática da atenção. 

	

4.2.3.3. Teste de controle inibitório (Go No Go Simples) 

São apresentados ao sujeito avaliado uma sequência de 21 figuras, exibidas 

individualmente na tela do computador, cada figura permanece a tela por 150, 250 ou 350 

milissegundos e o intervalo entre os estímulos (IEE) varia entra 1, 2 e 4 segundos, ambos 

os tempos são definidos aleatoriamente pelo programa. As figuras consistem em 

representações de uma lua, estrela e sol (Figura 11). A criança é instruída a pressionar a 

tecla “espaço” sempre que forem exibidos os estímulos sol e lua (condição válida) e a não 

pressionar a tecla quando o estimulo estrela for exibido (condição inválida). As variáveis 

medidas por este teste são o tempo de reação (TR) independente da condição, os erros por 

omissão (o participante não respondeu ao estímulo em condição válida), e erros por 

comissão (responder ao estímulo na condição inválida). Foi esperado que o tempo de 

reação (TR) das crianças fosse maior para a condição inválida (No Go). 
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Figura 11: Sequência de apresentação de estímulos no teste informatizado de controle inibitório.  
 

4.2.3.4. Teste de controle inibitório e memória operacional (Go No Go 

Memória)  

São apresentados ao sujeito avaliado uma sequência de 36 figuras, exibidas 

individualmente na tela do computador. Cada figura permanece a tela por 150, 250 ou 350 

milissegundos e o intervalo entre os estímulos (IEE) varia entra 1, 2 e 4 segundos. Ambos 

os tempos são definidos aleatoriamente pelo programa, as figuras consistem em 

representações de uma lua, estrela e sol. Nesta tarefa (Figura 12), a criança é instruída a 

pressionar a tecla “espaço” quando os estímulos lua e estrela forem apresentados (condição 

válida - Go) entretanto, para o estimulo sol a resposta só deverá ser emitida quando, pelo 

menos, uma das duas figuras que a antecede também for sol, do contrário a criança não 

deve responder (No Go). As variáveis medidas por este teste são o tempo de reação (TR) 

independente da condição, os erros por omissão (o participante não respondeu ao estímulo 

em condição válida), e erros por comissão (responder ao estímulo na condição inválida). 

Foi esperado que  o tempo de reação (TR) das crianças fosse menor para situação onde 

aparecia lua e estrela (Go) e o tempo de reação (TR) maior para situação onde aparecia sol 

(No Go). 
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Figura 12: Sequência de apresentação de estímulos no teste de controle inibitório e memória na condição 
válida (GO). Sequência de apresentação de estímulos do teste de controle inibitório e memória na condição 
inválida (NO GO). Condição inválida – Nenhuma das duas figuras anteriores pode ser sol.  
 

4.2.3.5. Teste de memória de curto prazo (Memória de Pontos) e 

memória operacional (Memória de Números) 

Esse é composto por duas tarefas informatizadas para avaliar a memória de curto 

prazo e operacional. Na primeira etapa (memória de curto prazo) aparecia na tela uma 

retângulo com seis divisões no centro da tela do computador (Figura 13). Depois, eram 

apresentados três pontos, um em cada divisão do retângulo, em sequência pré-estabelecida. 

Esses estímulos eram apresentados durante 500 ms, com intervalo de 1 segundo entre cada. 

Cada participante foi instruído a direcionar o mouse e conectar os pontos na ordem em que 

eles apareciam. Na segunda etapa (memória operacional - Figura 14) aparecia na tela a 

mesma disposição dos retângulos descrita na 1ª etapa. A seguir aparecia uma sequência de 

três números (1, 2 e 3) em quadrados pré-estabelecidos por 500 ms e sumiam da tela. O 

intervalo entre a aparição de um número e o outro era de 1 segundo. Cada participante era 
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instruído a lembrar-se em qual quadrado apareceram os números e com o mouse clicar em 

cima deles, não se devia levar em consideração a sequência de aparição dos números, mas 

sim sua ordem crescente. As variáveis analisadas em ambos os testes foram o tempo de 

reação (TR)  até o início da emissão da resposta, ou seja, quanto tempo em ms o sujeito 

levou até fazer o primeiro movimento com o mouse; o número de sequências corretas que 

o sujeito emitiu e o tempo em ms que o sujeito demorou para concluir o ciclo de estímulos.  

 

 
Figura 13: sequência de apresentação de estímulos do teste de memória de curto prazo e memória 

operacional. 

 

 
Figura 14: Sequência de apresentação de estímulos do teste de memória de curto prazo e memória 
operacional. 
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4.3. Procedimentos e organização dos encontros 

O procedimento de coleta de dados nesta pesquisa ocorreu em três etapas: A 

primeira etapa ocorreu com os pais para assinarem o termo de consentimento livre e 

preencherem as informações dos instrumentos de avaliação comportamental e sócio- 

econômico. Depois foi solicitado às professoras que preenchesse o questionários sobre o 

comportamento das crianças. A segunda etapa ocorreu com as crianças para coleta de 

dados da avaliação neuropsicológica tradicional (testes lápis-papel) e testes informatizados. 

A terceira etapa será constituída por devolutiva dos resultados da pesquisa aos pais dos 

participantes. Cada etapa será descrita melhor a seguir: 

Primeira etapa: Em uma reunião de pais e mestres na escola, foi solicitado aos 

pais participantes assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido para que seu 

(sua) filho (a) integre ao processo avaliativo composto por: 

• Questionário sócio- econômico; 

• Um questionário de avaliação comportamental – CBCL; 

• Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI) (Trevisan; Seabra; 

em preparação). 

• Um questionário para avaliar de sinais de desatenção e hiperatividade baseado nos 

critérios diagnósticos do DSM-5  (Anexo III). 

Depois foi solicitado às professoras que respondessem a dois questionários sobre  

as crianças participantes da pesquisa:  

• Inventário de avaliação comportamental-TRF; 

• Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI) Trevisan; Seabra 

(em preparação).  

As crianças que não apresentaram nenhum problema de deficiência intelectual, 

deficiência motora grave ou distúrbios comportamentais graves participaram da amostra. 

Segunda etapa: Com as crianças selecionadas para a amostra foram realizadas 

duas sessões para a aplicação dos instrumentos e coleta de dados. Cada encontro tinha a 

duração média entre 45 a 60 minutos. Todos os instrumentos utilizados foram aplicados em 

horário de aula retirando-se individualmente os participantes de sua aula. Teve- se o 

cuidado de retirar cada criança da sala de aula em momentos que não tivessem prejuízo 

acadêmico para si e sempre agendado anteriormente com a professora. Os testes foram 

aplicados por psicóloga e uma estagiária de psicologia dentro do ambiente escolar, em 

local apropriado como uma sala de aulas vazia. Teve-se cuidado com barulhos e 
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interferências, adaptando-se o local para aplicação dos testes. Os testes tradicionais foram 

aplicados  em carteiras escolares ou mesas e seguiram as instruções de aplicação dos vários 

manuais que lhes estabelecem as diretrizes de aplicação.  

Já os testes informatizados foram realizados em um notebook com monitor de 15 

polegadas que  geraram os estímulos e registrava as respostas. Os participantes sentaram 

em frente ao monitor a uma distância de, aproximadamente, 50 cm. A ordem dos testes 

para cada participante foi estabelecida aleatoriamente. Cada sujeito da amostra recebia 

instruções acerca dos testes e fizeram um treino prévio de cada teste.  

Terceira etapa: Em um encontro com os pais foi realizado a devolutiva com os 

principais resultados gerais da pesquisa.  

 

4.4. Análise dos dados  

Os dados obtidos a partir dos instrumentos de avaliação foram analisados de acordo 

com a sua amostra de padronização. Após a coleta dos dados, cada instrumento foi 

analisado individualmente de acordo com seus procedimentos e padronizações. Os testes 

tradicionais (testes lápis-papel) foram corrigidos em conformidade com às instruções dos 

seus manuais. Para os inventários do sistema ASEBA (CBCL e TRF) a avaliação dos 

dados foram realizadas por meio do programa de computador software ADM 7.2 (Software 

Assessment Data Manager) desenvolvido por Achenbach e Rescorla (2004), para gerar os 

dados dos perfis comportamentais.  

Para os testes informatizados de atenção automática e voluntária, controle inibitório 

(Go No Go Simples), controle inibitório e memória (Go No Go Memória) e memória de 

curto prazo (Memória de Pontos) e  memória operacional (Memória de Números), ao final 

da aplicação foi extraída uma mediana dos tempos de reação para cada condição. Estes 

dados foram submetidos a análises de variância (ANOVA) com medidas repetidas para 

comparar o desempenho em cada um dos testes. Para todos os testes, foram conduzidas as 

seguintes análises: 

• Análises de Variância para verificar o efeito de idade sobre os desempenhos nos 

testes; 

• Análises de Correlação de Pearson para verificar possíveis relações entre os testes 

informatizados, bem como entre esses e os demais instrumentos (testes lápis-papel e 

escalas respondidas pelos pais e professores). 
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As escalas dos instrumentos comportamentais foram correlacionadas com os 

instrumentos neuropsicológicos tradicionais (testes lápis-papel) e informatizado 

para verificar como as informações obtidas por cada um deles permite caracterizar 

a população estudada 

  



	

	

63	

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Resultados e discussão da avaliação neuropsicológica tradicional (testes lápis- 

papel)  

5.1.1. Índice de memória operacional do WISC-IV  

Foram aplicados os subtestes Dígitos e Sequência de Números e Letras para que 

fosse possível se calcular o índice de memória operacional (IMO). Esse índice foi utilizado 

para comparações com os testes informatizados e será apresentado mais adiante nas 

análises. Ao descrever os resultados o IMO do WISC-IV, é possível verificar, como mostra 

a tabela 6, que todos têm um desempenho satisfatório nessa avaliação. 

 

Tabela 6: Classificação índice de memória operacional (IMO) do WISC-IV. 
 

Índices Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

MÉDIA 53 62,4 62,4 62,4 
MÉDIA INFERIOR 11 12,9 12,9 75,3 
MÉDIA SUPERIOR 10 11,8 11,8 87,1 
MUITO SUPERIOR 3 3,5 3,5 90,6 
SUPERIOR 8 9,4 9,4 100,0 
TOTAL SENDO 
CONSIDERADO p 

85 100,0 100,0  

	

5.1.2. Teste de Atenção por Cancelamento – TAC  

Após a aplicação do teste de Atenção por Cancelamento, foi corrigido conforme 

manual. Sendo considerado pontuação muito baixa menor que 70 pontos; pontuação baixa 

entre 70 e 84 pontos; pontuação média entre 85 e 114; pontuação alta entre 115 e 129 

pontos e pontuação acima de 130 pontos. Os resultados do teste de atenção por 

cancelamento (TAC) podem ser vistos nas tabelas de 7 a 10. Em sua grande maioria os 

resultados estão entre média. 

Tabela 7: Classificação do teste de atenção por cancelamento Parte 1. 
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 13 15,3 15,3 15,3 
BAIXA 6 7,1 7,1 22,4 
MÉDIA 66 77,6 77,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
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Tabela 8: Classificação do teste de atenção por cancelamento Parte 2. 
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 13 15,3 15,3 15,3 
BAIXA 1 1,2 1,2 16,5 
MÉDIA 59 69,4 69,4 85,9 
MUITO ALTA 10 11,8 11,8 97,6 
MUITO BAIXA 2 2,4 2,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 

 

Tabela 9: Classificação do teste de atenção por cancelamento Parte 3. 
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 40 47,1 47,1 47,1 
BAIXA 1 1,2 1,2 48,2 
MÉDIA 43 50,6 50,6 98,8 
MUITO ALTA 1 1,2 1,2 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 

 

Tabela 10: Classificação total do teste de atenção por cancelamento.  
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 26 30,6 30,6 30,6 
BAIXA 3 3,5 3,5 34,1 
MÉDIA 51 60,0 60,0 94,1 
MUITO ALTA 5 5,9 5,9 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 

 

5.1.3. Teste Trilhas: Parte A e B  

Após a aplicação do teste Trilhas (parte A e B), os testes foram corrigidos conforme 

o manual, estabelecendo-se então o número de acertos em cada parte do teste e calculado o 

escore de interferência a partir da diferença entre as partes (B-A). Sendo considerado 

pontuação muito baixa menor que 70 pontos; pontuação baixa entre 70 e 84 pontos; 

pontuação média entre 85 e 114; pontuação alta entre 115 e 129 pontos e pontuação acima 

de 130 pontos. A média e desvio padrão dos pontos brutos do teste de trilhas pode ser 

observada na tabela 11, verifica-se um aumento em função da escolaridade. Com relação 
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ao desempenho no teste de trilhas, verificou-se que as classificações tanto na Parte A, na 

Parte B, quanto na Parte B- A, a grande maioria dos alunos encontra-se na classificação 

média ou alta (Tabelas 11 a 14). 

 

Tabela 11: Média e desvio padrão dos pontos brutos do teste de trilhas 
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1 Média 9,2 42,6 12,0 25,4 21,2 90,0 5,9 103,6 15,3 107,1 
DP 3,4 12,2 0,0 8,5 3,4 27,4 3,7 13,9 5,2 17,6 

2 Média 10,5 34,2 11,9 25,0 22,4 97,7 10,5 117,5 11,5 118,7 
DP 3,4 14,3 0,4 14,9 3,6 28,0 5,8 20,3 5,3 17,8 

3 Média 11,6 29,1 12,0 21,6 23,6 103,0 10,9 116,4 12,6 115,6 
DP 1,6 9,6 0,0 8,6 1,6 19,9 5,3 17,7 4,7 15,5 

4 Média 11,9 36,0 12,0 24,3 23,9 107,3 13,6 118,8 10,3 117,7 
DP 0,3 11,1 0,0 7,4 0,3 4,7 2,7 8,6 2,6 8,3 

5 Média 11,6 22,9 12,0 15,0 23,6 99,3 16,8 113,5 8,3 108,7 
DP 1,5 8,4 0,0 4,5 1,5 29,0 5,7 19,1 5,8 19,0 

 

 

Tabela 12: Classificação do teste de trilhas Parte A. 
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 2 2,4 2,4 2,4 
BAIXA 3 3,5 3,5 5,9 
MÉDIA 69 81,2 81,2 87,1 
MUITO BAIXA 11 12,9 12,9 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 

 

Tabela 13: Classificação do teste de trilhas Parte B. 
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 30 35,3 35,3 35,3 
BAIXA 1 1,2 1,2 36,5 
MÉDIA 37 43,5 43,5 80,0 
MUITO ALTA 15 17,6 17,6 97,6 
MUITO BAIXA 2 2,4 2,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
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Tabela 14: Classificação do teste de trilhas Parte B- A. 
 

Classificação Frequência Porcentagem Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

ALTA 31 36,5 36,5 36,5 
BAIXA 5 5,9 5,9 42,4 
MÉDIA 34 40,0 40,0 82,4 
MUITO ALTA 14 16,5 16,5 98,8 
MUITO BAIXA 1 1,2 1,2 100,0 
Total 85 100,0 100,0  

 

5.2 Resultados avaliação neuropsicológica informatizada 

5.2.1.  Teste de controle inibitório e memória (Go No Go Memória)  

Foi feita uma análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para 

comparar as diferenças nas média dos tempos de reação (TR) para a lua (condição válida), 

sol (depende da situação) e estrela (condição válida), em função dos anos escolares. Os 

resultados podem ser vistos na Tabela 15.  
 
Tabela 15: Análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para comparar 
as diferenças das média dos TR para a lua, sol e estrela, em função dos anos escolares. 
 

Efeito SS GL MS F P 
Ano Escolar 589E3 4 147E3 2,833 0,030* 
Média dos TR 403E2 2 201E2 1,274 0,283 
Média dos TR *Ano 
Escolar 

197E3 8 246E2 1,558 0,142 

 
 

Como resultados, verifica-se um aumento nos tempos de reação (TR) em função do 

ano escolar como podemos ver na figura 15. Esse aumento poder ser compreendido como 

um efeito causado pela melhora de comportamentos impulsivos. De acordo com Uehara e 

Fernandez (2010), a capacidade da memória operacional aumenta com o aumento da idade, 

e que entre os 5 e 11 anos de idade, essa capacidade duplica, atingindo um nível próximo 

de um adulto. O mesmo ocorrendo com as funções executivas (controle inibitório) que se 

intensifica entre 6 e 8 anos de idade, continuando até o final da adolescência e início da 

idade adulta (VASCONCELOS, 2011).  
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Figura 15: TR para a condição GO.  
 

5.2.2.  controle inibitório (Go No Go Simples)  

Foi feita uma análise de variância, no modelo GLM (General linear Model) para 

comparar as diferenças nas médias dos tempos de reação (TR)  e condição GO, em função 

dos anos escolares (Figura 16). 

Como resultados, verifica-se uma tendência a aumento nos tempos de reação (TR) 

em função do ano escolar, mas esses valores não alcançaram diferenças estatisticamente 

significativas (Current effect: F(4, 28)=,43568, p=0,78167), provavelmente em função do 

N reduzido uma vez que houve um número grande de perda por dificuldades técnicas no 

registro do teste que foi resolvido apenas tardiamente na coleta. Esse aumento poderia ser 

compreendido como um efeito causado pela melhora de comportamentos impulsivos,  que 

estariam associados ao aumento do TR nessas condições.  
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Figura 16: Gráfico do TR para o sol, lua  no teste controle inibitório (Go No Go Simples).  
 

5.2.3. Teste de memória de curto prazo (Memória Pontos) e memória 

operacional (Memória de Números) 

Foi feita uma análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para 

comparar as diferenças no tempo de reação (TR) médio para iniciar e completar as tarefas 

em função dos anos escolares. Os resultados podem ser vistos na Tabela 16. Já para as 

medidas de “sequências corretas” e “maior sequência correta”, a mesma análise foi 

realizada e os resultados podem ser verificados na tabela 17. 

 

Tabela 16: Análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para comparar 
as diferenças no tempo médio para iniciar e completar as tarefas, em função dos anos 
escolares no teste memória de curto prazo (Memória Pontos) e memória operacional 
(Memória de Números). 
 

Efeito SS GL MS F P 
Ano Escolar 245E6 4 611E5 12,1 <0,001* 
Tempo 528E6 3 176E6 149,1 <0,001* 
Tempo*Ano Escolar 798E5 12 665E4 5,6 <0,001* 
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Tabela 17: Análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para comparar 
as diferenças “sequências corretas” e “maior sequência correta”, em função dos anos 
escolares, no teste memória de curto prazo (Memória Pontos) e memória operacional 
(Memória de Números). 
 

Efeito SS GL MS F P 
Ano Escolar 132, 4 33, 5,0 0,001* 
Sequências corretas 8470, 3 2823, 906,4 <0,001* 
Sequências corretas * 
Ano Escolar 

139, 12 12, 3,7 <0,001* 

 

Como resultados, verifica-se diminuição do tempo médio para iniciar (interação) e 

completar as tarefas (execução), no teste memória de curto prazo (Memória Pontos) e 

memória operacional (Memória de Números) em função do ano escolar. Isso demonstra 

maior eficácia na execução das tarefas como pode ser visto nas figuras 17 e 18.  A análise 

da “sequências corretas” e “maior sequência correta”, reafirma essa opção como podemos 

verificar  na figura 19. 

Esses dados endossam outros estudos apontam o desenvolvimento da memória 

operacional relacionada ao aumento da eficácia da velocidade de processamento, bem 

como maior utilização de estratégias nas resoluções de problemas, possibilitando que a 

criança passe a processar informações mais rapidamente e de forma automática (COWAN, 

2016; GRIVOL; HAGE, 2011). 

 

      Figura 17: TR médio para iniciar e completar as tarefas, em função dos anos escolares, no teste 
memória de curto prazo (Memória Pontos). 
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Figura 18: TR Médio para iniciar e completar as tarefas, em função dos anos escolares, no teste  
 de memória operacional (Memória de Números). 
 

 

 
Figura 19: Sequências corretas e maior sequência correta, em função dos anos escolares no teste 
memória  de curto prazo (Memória Pontos) e memória operacional (Memória de Números). 
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espacial pista-alvo (Ipsolateral- quando pista e alvo aparecem do mesmo lado e 

Contralateral quando pista e alvo aparecem em lados opostos) e intervalo temporal pista 

alvo (100 ou 800 ms). Os resultados podem ser vistos na Tabela 18.  

 

Tabela 18: Análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para comparar 
as diferenças nos TR para o teste de Orientação Automática da atenção, em função dos 
anos escolares. 
 

Efeito SS GL MS F P 
Ano escolar 136E4 4 340E3 5,09 0,001* 
Relação  pista alvo  805E2 1 805E2 5,30 0,024* 
Relação pista alvo *Ano 
escolar 

565E2 4 141E2 0,93 0,451 

Intervalo temporal pista 
alvo 

318E3 1 318E3 64,66 <0,001* 

Intervalo temporal pista 
alvo *Ano escolar 

192E2 4 4797,0 0,98 0,426 

Relação pista alvo * 
Intervalo temporal pista 
alvo 

2356,0 1 2356,0 0,36 0,549 

Relação pista alvo * 
Intervalo temporal pista 
alvo *Ano escolar 

259E2 4 6485,0 1,00 0,415 

 

Como resultados, verifica-se diminuição dos tempos de reação (TR) em função do 

ano escolar. Isso demonstra maior eficácia na execução das tarefas. Portanto, as crianças 

em séries mais adiantadas têm tempos de reação (TR) menores em comparação com 

crianças de séries iniciais.  

É possível observar também que os tempos de reação (TR) no intervalo de 800 ms 

são menores que os tempos de reação (TR) para intervalo de 100 ms. Podemos associar ao 

fato de que intervalos maiores permitem maior tempo para o direcionamento da atenção 

para locais previamente indicados (ARAÚJO; CARREIRO, 2009). 

Outro fator que podemos verificar que o tempo de reação (TR) para a condição em 

que a pista e alvo vêm na mesma posição (condição Ipsolateral) tende a ser menor na 

grande maioria dos anos do que o tempos de reação (TR) para a condição na qual pista e 

alvo vêm em lados opostos (condição Contralateral). Os resultados podem ser vistos na 

figura 20. 
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Figura 20: Tempo de reação (ms) para teste de Orientação Automática da atenção em função dos 
anos escolares. Foram indicados na análise os fatores relação espacial pista-alvo (Ipsolateral- 
quando pista e alvo aparecem do mesmo lado e Contralateral quando pista e alvo aparecem em lados 
opostos) e intervalo temporal pista alvo (100 ou 800 ms). 
 
	
Já as diferenças entre as condições (Ipsolateral e Contralateral) em função do ano 

escolar, observa- se uma diferenciação nos tempos de reação (TR) entre as condições à 

medida que a escolaridade aumenta. Observa-se que os sujeitos tiveram um melhor 

desempenho na condição Ipsolateral (tanto para 100 ms quanto para 800 ms) este efeito foi 

observado tanto para crianças maiores quanto menores.  

Posner e Cohen (1984) descreve um efeito chamado facilitação precoce que seria a 

ocorrência de um estímulo na periferia do campo visual (quando este não é informativo e 

ocorre inesperadamente) pode causar a diminuição dos tempos de reação (TR) a alvos 

subsequentes que ocorram na mesma posição, caso o intervalo entre eles seja curto (até 

150 ms). Esse efeito de facilitação deve-se ao fato da ocorrência de um estímulo periférico, 

mesmo que não informativo, atrair automaticamente a atenção para a posição que ocorreu. 

Já um efeito oposto chamado de inibição de retorno pode ocorrer com intervalos maiores 

(de 200 a 1500 ms), ocorre a lentificação do tempo de reação (TR). Para os autores, isso 

ocorre devido a dificuldade do sistema em retornar a posição do campo visual previamente 

estimuladas, possibilitando, deste modo a busca de novas posições. Por outro lado, com o 

aumento da escolaridade (5° ano) e no intervalo de 800ms podemos notar que a facilitação 

começa a dar lugar ao processo de inibição. Demostra que esses processos estão 

300	

350	

400	

450	

500	

550	

600	

650	

700	

750	

Contra	 Ipso	 Contra	 Ipso	

Interv.	100	 Interv.	800	

Te
m
po

	d
e	
re
aç
ão

	(m
s)
	

1o	Ano		

2o	Ano		

3o	Ano		

4o	Ano		

5o	Ano		



	

	

73	

relacionados a maturidade desse sistema e muito próximo a um efeito observado em 

adultos.  

 

5.2.5. Teste de Orientação (espacial) Voluntária da atenção 

Foi feita uma análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para 

comparar as diferenças nos tempos de reação (TR) para teste de Orientação Voluntária da 

atenção em função dos anos escolares. Foram indicados na análise os fatores relação 

espacial pista-alvo ou validade da pista (válida, quando pista indica corretamente o local de 

aparecimento do alvo e inválida, quando pista indica erroneamente o local de aparecimento 

do alvo) e intervalo temporal pista alvo (300 ou 800 ms). Os resultados podem ser vistos 

na Tabela 19.  

 

Tabela 19: Análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para comparar 
as diferenças nos TR para o teste de Orientação Automática da atenção, em função dos 
anos escolares. 

 
Efeito SS GL MS F P 

Ano escolar 215E4 4 538E3 8,17 <0,001* 
Validade da pista 223E3 1 223E3 18,00 <0,001* 
Validade da pista *Ano 
escolar 

9916, 4 2479, 0,20 0,937 

Intervalo temporal pista 
alvo 

175E3 1 175E3 39,93 <0,001* 

Intervalo temporal pista 
alvo *Ano escolar 

250E2 4 6260, 1,43 0,234 

Validade da pista * 
Intervalo temporal pista 
alvo 

545, 1 545, 0,13 0,719 

Validade da pista * 
Intervalo temporal pista 
alvo *Ano escolar 

139E2 4 3472, 0,83 0,510 

 
É possível observar que os tempos de reação (TR) para a condição válida são 

menores que os tempos de reação (TR) para a condição inválida (figura 21). Quando o alvo 

aparece no local indicado pela pista, o tempo de reação (TR)  é menor do que o alvo que 

aparece no local oposto ao indicado pela pista. Tais resultados estão de acordo com a 

literatura. Os sujeitos respondem mais rápido a estímulo-alvo quando prevê corretamente a 

localização e também são mais lentos em responder a alvos em localização não esperada 

(GAZZANIGA; IRVY; MAGUN, 2006; BEAR, CONNORS; PARADISO, 2002; 

POSNER; RAICHLE, 1997).  
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Figura 21: Tempo de reação (ms) para teste de Orientação Voluntária da atenção em função dos 
anos escolares. Foram indicados na análise os fatores relação espacial pista-alvo ou validade da pista 
(válida, quando pista indica corretamente o local de aparecimento do alvo e inválida, quando pista 
indica erroneamente o local de aparecimento do alvo) e intervalo temporal pista alvo (300 ou 800 
ms). 
 
Também é possível observar que os tempos de reação (TR) no intervalo de 800 ms 

são menores que os tempos de reação (TR) de 300 ms (figura 21). Tais resultados estão 

associados ao fato de que intervalos maiores permitem maior tempo para o direcionamento 

da atenção para locais previamente indicados. Esse achados condizem com a literatura 

(ARAÚJO; CARREIRO, 2009; CARREIRO 2003, POSNER; RAICHLE, 1997).  

Foi observado também o efeito da escolaridade, demostrando que há uma 

diminuição dos tempos de reação (TR) em função do aumento da escolaridade tanto para a 

condição válida quanto para condição inválida. Um estudo foi realizado por Lellis e 

colaboradores (2013) obteve resultados semelhantes. Foi possível observar que o tempos 

de reação (TR) para a condição válida são menores que a situação inválida e que há melhor 

desempenho dos sujeitos quando há maior tempo para o direcionamento da atenção e um 

menor tempos de reação (TR) em função do aumento da escolaridade. Segundo Muszkat 

(2008), a inibição de estímulos irrelevantes se desenvolvem mais tardiamente. Embora 

crianças pequenas sejam capazes de eliminar determinados estímulos distratores, é, no 

entanto, a partir do período escolar, que começa a desenvolver uma atenção voluntária 

eficiente. Portanto, a medida que a criança cresce, ela apresenta maior seletividade e 

aumenta a capacidade de se concentrar e filtrar informações irrelevantes (PLEBANEK; 

SLOUTSKY, 2017).  
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5.3. Correlações entre os testes informatizados 

Outra parte da análise estabeleceu estudos de correlação entre os instrumentos 

informatizados, para buscar por associações entre os desempenhos nos diferentes 

instrumentos. Para tanto, foram feitas análises de correlação de Pearson para os diferentes 

fatores dos testes. As primeiras análises estabeleceram associações entre ano escolar, idade 

e os fatores dos diferentes testes. A Tabela 20 mostra as correlações de Pearson entre os 

fatores do teste de memória operacional (Memória Números) e com o teste memória de 

curto prazo (Memória Pontos) com a idade a no escolar. Já a tabela 21 faz as mesmas 

análises para os testes de Orientação Voluntária e Automática da Atenção. 

 

Tabela 20: Correlações de Pearson entre os fatores do teste memória  de curto prazo 
(Memória Pontos) e memória operacional (Memória Números) com a idade a no escolar. 
 

 Idade em anos Ano escolar 

 Correlação 
de Pearson 

Sig. 
(2extremidades) 

N Correlação de 
Pearson 

Sig. 
(2extremidades) 

N 
 

Tempo médio 
até interação 
em ms 

-0,430** 0,000 81*** -0,454** 0,001 81* 

Sequências 
corretas 

0,417** 0,000 81*** 0,448** 0,001 81* 

Maior 
sequência 
correta 

-0,050 0,657 81*** -0,004 0,974 81* 

Tempo médio 
de execução 

-0,455** 0,000 81*** -0,461** 0,001 81* 

 

Tempo médio 
até interação 
em ms 

-0,350** 0,001 81*** -0,325** 0,003 81* 

Sequências 
corretas 

0,392** 0,000 81*** 0,352** 0,001 81* 

Maior 
sequência 
correta 

0,132 0,240 81*** 0,146 0,193 81* 

Tempo médio 
de execução 

-0,425** 0,000 81*** -0,399** 0,000 81* 

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos 
 

Com resultado (Tabela 21) é possível observar que há um correlação negativa entre 

o tempo médio de interação (tempo que leva para começar o teste) e execução (tempo que 

leva para executar o teste) em ambos os testes de memória de curto prazo (Memória 

Pontos) e memória operacional (Memória Números). Assim, podemos notar que com o 

aumento da idade e do ano escolar há maior controle inibitório por parte dos sujeitos em 
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inibir respostas erradas. Portanto, há maior número de acertos por parte dos indivíduos 

com o aumento da idade e do ano escolar.  

 

Tabela 21: Correlações de Pearson entre os fatores do testes de Orientação Voluntária e 
Automática da atenção com a idade a no escolar. 

 
 Idade em anos Ano escolar 

Correlação  
de Pearson 

Sig.(2 
extremidade) 

N Correlação 
de Pearson 

Sig. 
(2 extremidades) 

N 

Auto. Ipso 100 -0,258* 0,022 79*** -0,282* 0,012 79* 
Ipso 800 -0,346** 0,002 80*** -0,355** 0,001 80* 
Contra 

100 
-0,404** 0,000 80*** -0,439** 0,000 80* 

Contra 
800 

-0,407** 0,000 80*** -0,469** 0,000 80* 

Vol. Inválida 
300 

-0,380** 0,001 79*** -0,447** 0,000 79* 

Inválida 
800 

-0,378** 0,001 79*** -0,434** 0,000 79* 

Válida 
300 

-0,412** 0,000 79*** -0,454** 0,000 79* 

Válida 
800 

-0,481** 0,000 79* -0,514** 0,000 79* 

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos. 
 

Já como resultado (tabela 21) é possível observar que há uma correlação negativa 

significativas entre os tempos nos testes de atenção Voluntária e Automática com idade e 

anos escolares. Essa espécie de correlação é de se esperar uma vez que com o aumento da 

idade e do ano escolar há maior atenção e controle inibitório por parte dos sujeitos em 

inibir resposta erradas.  

Outro grupo de análises buscou associações dos resultados dos diferentes 

instrumentos por testes de correlação de Pearson entre os fatores dos diferentes 

instrumentos.  A Tabela 22 mostra as associações entre os fatores dos testes de Orientação 

Voluntária e Automática com os fatores dos outros testes  de memória operacional 

(Memória Números) e  de memória de curto prazo (Memória Pontos).  
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Tabela 22: Correlações de Pearson entre os fatores dos testes de Orientação Voluntária e 

Automática com os fatores dos outros testes  de memória operacional (Memória Números) 

e  de memória de curto prazo (Memória Pontos).  

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos. 

 

No caso das correlações entre os fatores dos testes de Orientação Voluntária e 

Automática com os fatores dos testes de memória operacional (Memória Números) e teste 

de memória de curto prazo (Memória Pontos) podemos notar correlação negativa 

significativa entre o teste memória operacional (Memória Números) e Orientação 

Memória Automática Voluntária 

   Inváli
da 
100 

Inválida 
800 

Válida 
100 

Válida 
800 

Contra 
300 

Contra 
800 

Ipso 
300 

Ipso 
800 

 

Tempo 

médio até 

interação 

em ms 

Correlação de 
Pearson 

,142 ‘,097 ,141 ,238* ,166 ,211 ,185 ,290** 

Sig. (2 
extremidades) 

,213 ,390 ,211 ,033 ,143 ,062 ,103 ,010 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 

Sequências 
corretas 

(máx. 18) 

Correlação de 
Pearson 

-,088 -,118 -,094 -,116 -,182 -,227* -,253* -,291** 

Sig. (2 
extremidades) 

,441 ,297 ,409 ,307 ,108 ,044 ,025 ,009 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
Maior 

sequência 
correta 

(máx 18) 

Correlação de 
Pearson 

-,008 -,137 ,095 ,033 ,007 ,053 ,068 ,065 

Sig. (2 
extremidades) 

,945 ,226 ,403 ,770 ,953 ,642 ,550 ,568 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
Tempo 

médio de 
execução 

em ms 

Correlação de 
Pearson 

,120 ,130 ,124 ,227* ,058 ,119 ,174 ,291** 

Sig. (2 
extremidades) 

,292 ,249 ,274 ,043 ,611 ,295 ,124 ,009 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
 

Tempo 
médio até 
interação 

em ms 

Correlação de 
Pearson 

,065 ,124 ,221* ,190 -,013 ,136 ,114 ,284* 

Sig. (2 
extremidades) 

,570 ,273 ,048 ,092 ,912 ,231 ,317 ,011 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
Sequências 

corretas 
(máx 18) 

Correlação de 
Pearson 

-,065 -,118 ,003 -,152 -,105 -,202 -,098 -,099 

Sig. (2 
extremidades) 

,566 ,299 ,982 ,178 ,358 ,074 ,389 ,386 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
Maior 

sequência 
correta 

(máx 18) 

Correlação de 
Pearson 

,038 -,034 ,045 -,106 ,046 ,085 ,110 ,098 

Sig. (2 
extremidades) 

,742 ,766 ,695 ,350 ,688 ,454 ,334 ,391 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
Tempo 

médio de 
execução 

em ms 

Correlação de 
Pearson 

,095 ,124 ,199 ,190 -,012 ,151 ,143 ,290** 

  Sig. (2 
extremidades) 

,407 ,275 ,077 ,091 ,919 ,184 ,208 ,010 

N 79*** 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 79*** 79*** 
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Voluntária, onde há um aumento da sequência correta e redução do tempo de reação (TR) 

(Tabela 22). 

 
5.4. Resultados da avaliação comportamental 

5.4.1. Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI) 

Foi feita uma análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para 

comparar as diferenças nas respostas de professores e pais ao Inventário de Funções 

Executivas e Regulação Infantil (IFERI) em função do ano escolar. Foram indicados na 

análise os fatores: Respondente (Professores ou pais), ano escolar (1º ao 5º), Escalas do 

IFERI (Controle Inibitório – CI; Memória de Trabalho – MT; Flexibilidade – FL; Aversão 

à Demora – AD; Regulação – RG e Total - TOT). Os resultados podem ser vistos na 

Tabela 23.  

 

Tabela 23: Análise de variância, no modelo GLM (General Linear Model) para comparar 
as diferenças nas respostas de professores e pais ao Inventário de Funções Executivas e 
Regulação Infantil (IFERI) em função do ano escolar. 

 
Efeito SS GL S F P 

Ano escolar 92,0 4 230 6,5 <0,001* 
Respondente (prof./pais) 197,9 1 197,9 113,0 <0,001* 
Respondente *Ano escolar 44,9 4 12 6,4 <0,001* 
Escalas IFERI (CI, MT, 
FL, AD, RG, TOT) 

26,5 5 5,3 24,0 <0,001* 

Escalas IFERI *Ano 
escolar 

2,5 20 0,1 0,6 0,930 

Respondente * Escalas 
IFERI 

26,9 5 5,4 33,7 <0,001* 

Respondente * Escalas 
IFERI *Ano escolar 

2,3 20 0,1 0,7 0,815 

 

Como resultados, observa-se uma diferença em função do ano escolar, sendo que os 

pais percebem mais problemas que os professores (F(1, 80)=112,96, p<0,001). Os pais e 

professores percebem áreas de dificuldades diferentes, os pais relatam mais dificuldades 

relacionadas à aversão à demora e regulação que os professores (Figura 22, 23 e 24).  
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Figura 22: Respostas de professores e pais ao IFERI em função das escalas do inventário. 

 

 
 Figura 23: Respostas de professores ao IFERI em função das escalas do inventário e do ano 

escolar. 
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Figura 24: Respostas dos pais ao IFERI em função das escalas do inventário e do ano escolar. 
 
Outras análises que foram realizadas buscam por associações entre os testes 

informatizados que avaliam atenção, memória e controle inibitório e o relato de pais e 

professores no IFERI. Assim, podemos verificar como variáveis de desempenho nos testes 

podem estar correlacionadas aos fatores obtidos por meio do relato de observadores (nesse 

caso professores e pais). Assim, foram conduzidas análises de correlação de Pearson para 

esse fim.  

As Tabelas 24 e 25 apresentam associações entre as respostas dos professores 

(Tabela 24) e pais (Tabela 25) e o desempenho dos alunos no teste informatizado de 

memória operacional (Memória de Números) e memória de curto prazo (Memória Pontos). 

Verifica-se (Tabela 24) que todos os indicadores do IFERI respondido pelos professores se 

correlacionam negativamente com o número de sequências corretas no teste de Memória 

Números, apontando que maiores indicadores de prejuízos em funções executivas 

verificados pelo relato estão associados a reduções no desempenho dos testes.  

 

 

 

 

 

 

0,0	

0,5	

1,0	

1,5	

2,0	

2,5	

3,0	

3,5	

4,0	

Controle	
inibitório	

Memória	de	
trabalho	

Flexibiliade	 Aversão	à	
demora	

Regulação	 Total	

IFERI	Pais	

1o	Ano		

2o	Ano		

3o	Ano		

4o	Ano		

5o	Ano		



	

	

81	

Tabela 24: Análise de correlação de Pearson entre as respostas dos professores e o 
desempenho dos alunos no teste informatizado de memória de curto prazo (Memória de 
Pontos) e memória operacional (Memória de Números). 

 
 Memória 

Pontos 
Memória Números 

IFERI Professor Sequências 
Corretas 
(max 18) 

Tempo 
médio 

até 
Interação 

Sequências 
Corretas 
(max 18) 

Tempo 
médio 

de 
execução 

Controle 
Inibitório 

(CI) 

Correlação de 
Pearson 

,216 ,044 ,286** ,044 

Sig. (2 
extremidades) 

,053 ,694 ,010 ,699 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
 

Memória de 
Trabalho 

(MT) 

Correlação de 
Pearson 

-,302** ,292** -,279* ,233* 

Sig. (2 
extremidades) 

,006 ,008 ,012 ,037 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
 

Flexibilidade 
(FL) 

 

Correlação de 
Pearson 

-,216 ,193 -,236* ,149 

Sig. (2 
extremidades) 

,053 ,084 ,034 ,185 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
Aversão à 
Demora 

(AD) 

Correlação de 
Pearson 

-,170 ,017 -,291** ,021 

Sig. (2 
extremidades) 

,130 ,880 ,008 ,856 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
 

Regulação 
(RG) 

Correlação de 
Pearson 

-,188 ,000 -,295** -,010 

Sig. (2 
extremidades) 

,093 ,998 ,007 ,930 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
TOT Correlação de 

Pearson 
,252* ,127 ,317** ,101 

Sig. (2 
extremidades) 

,023 ,260 ,004 ,370 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos. 
 

No caso do relato dos pais, como pode ser visto na tabela 25, verifica-se uma 

correlação negativa entre sequência correta no teste de memória operacional (Memória de 

Números) e o relato de dificuldades de controle inibitório. 
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Tabela 25: Análises de correlação de Pearson entre as respostas dos pais e o desempenho 
dos alunos no teste informatizado de Memória de Pontos e Memória de Números. 

 
 Memória 

Pontos 
Memória Números 

IFERI Pais Sequências 
Corretas 
(max 18) 

Tempo 
médio 

até 
Interação 

Sequências 
Corretas 
(max 18) 

Tempo 
médio 

de 
execução 

Controle 
Inibitório 

(CI) 

Correlação de 
Pearson 

-,111 ,072 -,222* ,055 

Sig. (2 
extremidades) 

,325 ,522 ,047 ,624 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
Memória de 

Trabalho 
(MT) 

Correlação de 
Pearson 

-,125 ,159 -,201 ,091 

Sig. (2 
extremidades) 

,265 ,157 ,072 ,417 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
 

Flexibilidade 
(FL) 

Correlação de 
Pearson 

-,030 ,088 -,144 ,078 

Sig. (2 
extremidades) 

,787 ,433 ,199 ,490 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
Aversão 

À Demora 
(AD) 

Correlação de 
Pearson 

-,037 -,094 -,070 -,026 

Sig. (2 
extremidades) 

,741 ,406 ,536 ,815 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
Regulação 

(RG) 
Correlação de 

Pearson 
-,031 -,025 -,094 -,027 

Sig. (2 
extremidades) 

,785 ,822 ,406 ,809 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 
TOT Correlação de 

Pearson 
-,080 ,042 -,170 ,035 

Sig. (2 
extremidades) 

,477 ,707 ,130 ,755 

N 81*** 81*** 81*** 81*** 

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos. 
 

Apesar dos professores relatarem menos problemas, verifica-se que as dificuldades 

percebidas por meio dos instrumentos, são mais condizente com o desempenho das 

crianças nos instrumentos, o que pode apontar o professor como um informante melhor que 

os pais nesse quesito. A percepção do professor é mais acurada para habilidades do 

desenvolvimento cognitivo. Dados da literatura apontam para o fato de que pais 



	

	

83	

geralmente relatam problemas de seus filhos com maior severidade que professores. Um 

estudo realizado por Ribeiro (2014), com o objetivo de comparar padrões comportamentais 

por múltiplos informantes e o desempenho neuropsicológico de adolescentes com queixa 

dos sintomas de TDAH. Observou-se neste estudo que pais de crianças com TDAH 

relataram mais problemas que os professores. O mesmo resultado foi obtido por Coutinho 

e colaboradores (2008) onde foi investigado uma amostra clínica de crianças com idades 

de 6 a 16 anos com diagnóstico de TDAH, sendo que os pais relatam mais sintomas de 

TDAH que os professores. Concluindo assim, a necessidade de compor procedimentos de 

avaliação neuropsicológica com múltiplos informantes e não somente os pais.  

As Tabelas 26 e 27 apresentam associações entre as respostas dos professores 

(Tabela 26) e pais (Tabela 27) e o desempenho dos alunos no teste informatizado de 

Orientação Voluntária e Automática da atenção. Verifica-se na Tabela 26 que na 

Orientação Automática da Atenção, o índice de Controle Inibitório (CI) do IFERI se 

correlaciona negativamente com o tempo de reação (TR) para condição Ipso a 800, ou seja, 

quando há necessidade de aguardar o alvo antes de responder, há emissão de respostas 

antecipadas que se refletem na redução do tempo de reação (TR). Associações desse tipo 

estão presentes também no índice de regulação (Tabela 26). 
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Tabela 26: Análises de correlação de Pearson entre as respostas dos professores e o 
desempenho dos alunos no testes informatizado de Orientação Voluntária e Automática da 
atenção. 
 

 Orientação Automática Orient. Voluntária 
IFERI Professor Contra 

800 
Ipso  
100 

Ipso  
800 

Válida 
300 

Válida 
800 

CI Correlação de 
Pearson 

-,140 -,201 -,226* -,068 -,081 

Sig. (2 
extremidades) 

,217 ,074 ,044 ,550 ,480 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
MT Correlação de 

Pearson 
,035 -,074 -,123 ,122 ,160 

Sig. (2 
extremidades) 

,758 ,514 ,277 ,286 ,159 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
FL Correlação de 

Pearson 
-,096 -,169 -,204 -,025 ,011 

Sig. (2 
extremidades) 

,397 ,135 ,069 ,830 ,921 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
AD Correlação de 

Pearson 
-,235* -,179 -,147 -,066 -,072 

Sig. (2 
extremidades) 

,036 ,112 ,192 ,561 ,529 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
RG Correlação de 

Pearson 
-,180 -,273* -,304** -,045 -,077 

Sig. (2 
extremidades) 

,110 ,014 ,006 ,692 ,498 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
TOT Correlação de 

Pearson 
-,131 -,202 -,230* -,013 -,009 

Sig. (2 
extremidades) 

,245 ,072 ,040 ,910 ,941 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos. 
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Tabela 27: análise de correlações de Pearson entre as respostas dos pais e o desempenho 

dos alunos no teste informatizado de Memória de Pontos e Memória de Números. 
 

 Orientação Automática Orient. Voluntária 
IFERI Pais Contra 

800 
Ipso 100 Ipso 800 Válida 

300 
Válida 

800 
CI Correlação de 

Pearson 
,200 -,034 ,105 ,236* ,236* 

Sig. (2 
extremidades) 

,075 ,765 ,353 ,036 ,036 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
MT Correlação de 

Pearson 
,243* ,011 ,041 ,158 ,192 

Sig. (2 
extremidades) 

,030 ,924 ,721 ,164 090 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
FL Correlação de 

Pearson 
,227* ,007 ,025 ,193 ,249* 

Sig. (2 
extremidades) 

,043 ,951 ,824 ,088 ,027 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
AD Correlação de 

Pearson 
,141 -,059 -,010 ,085 ,096 

Sig. (2 
extremidades) 

,211 ,600 ,931 ,457 ,398 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
RG Correlação de 

Pearson 
,123 -,160 -,079 ,073 ,063 

Sig. (2 
extremidades) 

,277 ,155 ,486 ,520 ,578 

N 80*** 80*** 80*** 79*** 79*** 
TOT Correlação de 

Pearson 
,213 -,062 ,016 ,168 ,186 

Sig. (2 
extremidades) 

,058 ,584 ,890 ,139 ,101 

N 80* 80* 80* 79* 79* 

*** não teve registro no computador das respostas de alguns sujeitos 
 

No caso do IFERI respondido pelos pais (tabela 27), observaram-se correlações 

positivas significativas entre déficit de controle inibitório e aumento no tempo de reação 

(TR) na condição válida da orientação voluntária. Foram verificadas também entre os 

índices de memória de trabalho (MT) e Flexibilidade (FL) com os TR na condição contra 

800 do teste de Orientação Automática. Portanto, maior dificuldade de Controle Inibitório 

(CI) e Flexibilidade (FL) maior o tempo de reação (TR) nos testes de atenção voluntária e 

automática.
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6. CONCLUSÕES 

Entender o desenvolvimento da atenção, controle inibitório e memória operacional 

é fundamental para compreender o desenvolvimento infantil em geral. Por isso, neste 

estudo buscou-se fazer o desenvolvimento e testagem de uma bateria de avaliação 

informatizada de atenção, memória e controle inibitório em crianças do Ensino 

Fundamental I e verificar como o desempenho das crianças nos testes mudam com a 

progressão da idade e escolaridade ao longo dos anos do Ensino Fundamental I. Por 

último, procurou-se comparar os relatos de pais e professores sobre dificuldades associadas 

às funções executivas em relação ao desempenho em testes informatizados. 

Concluiu-se que as crianças participantes apresentaram desempenho satisfatório no 

índice de memória operacional do WISC – IV. Já nos teste de Cancelamento e Trilhas não 

houve diferenças significativas entre as séries, provavelmente devido aos resultados 

estarem em sua maioria entre o médio e o alto, mostrando baixa heterogeneidade. 

Nos testes informatizados de controle inibitório e memória (Go No Go Memória) e 

controle inibitório (Go No Go Simples) encontramos aumento nos tempos de reação em 

função do ano escolar. Esse aumento pode ser compreendido como um efeito causado pela 

melhora de comportamentos impulsivos, que garantem maior número de acertos. Isso 

mostra que a capacidade da memória operacional e do controle inibitório melhora em 

função do aumento da idade e do ano escolar.  

No teste de memória de curto prazo (Memória Pontos) e memória operacional 

(Memória de Números) verifica-se uma diminuição do tempo médio para iniciar e 

completar as tarefas em função do ano escolar. Esses dados mostram que, com o 

desenvolvimento da memória operacional, as crianças maiores processam melhor as 

informações e de modo mais rápido, além de apresentarem melhores estratégias na 

resoluções de problemas e maior eficácia na execução das tarefas. 

Já no teste de Orientação Automática da atenção nos resultados, verificamos 

diminuição dos tempos de reação em função do ano escolar, demostrando melhor 

desempenho por parte dos participantes com melhor escolaridade. Tal fato pode ser 

atribuído à maturação do sistema atencional. Portanto, as crianças em séries mais 

adiantadas têm tempo de reação menor em comparação com crianças de séries iniciais. 

Outro fator que podemos verificar é que o tempo de reação para a condição em que a pista 

e alvo vêm na mesma posição (condição Ipsolateral) tende a ser menor na maioria das 

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

(condição Contralateral). Esse fato pode ser entendido por uma orientação automática da 
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atenção para o local de ocorrência prévia da pista. É possível observar também que os 

tempos reação no intervalo de 800 ms são menores que os tempos reação para intervalo de 

100 ms. A criança tem mais tempo para o direcionamento da atenção para locais 

previamente indicados. Já nas diferenças entre as condições (Ipsolateral e Contralateral) 

em função do ano escolar, observa-se uma diferenciação nos tempos de reação entre as 

condições à medida que a escolaridade aumenta. Observa-se que os sujeitos tiveram um 

melhor desempenho na condição Ipsolateral (tanto para 100 ms quanto para 800 ms). Por 

outro lado, com o aumento da escolaridade (5° ano) e no intervalo de 800ms podemos 

notar que a facilitação precoce começa a dar lugar ao processo de inibição. Isso demostra 

que tais processos estão relacionados à maturidade desse sistema e muito próximos a um 

efeito observado em adultos.  

No teste de Orientação Voluntária da atenção é possível observar que os tempos 

reação para a condição válida são menores que os tempos reação para a condição inválida. 

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

alvo que aparece no local oposto ao indicado pela pista. Isso mostra que os sujeitos 

respondem mais rápido a estímulo-alvo quando se prevê corretamente a localização e 

também são mais lentos em responder a alvos em localização não esperada. Também é 

possível observar que os tempos reação no intervalo de 800 ms são menores que os tempos 

reação de 300 ms. Tais resultados estão associados ao fato de que intervalos maiores 

permitem maior tempo para o direcionamento da atenção para locais previamente 

indicados. Foi observado também o efeito da escolaridade, demostrando-se que há uma 

diminuição dos tempos reação em função do aumento da escolaridade tanto para a 

condição válida quanto para condição inválida.  

Nas correlações entre testes informatizados as primeiras análises estabeleceram 

associações entre ano escolar, idade e os fatores dos diferentes testes. Os resultados 

sugerem que com o aumento do ano escolar e da idade, aumenta também o número de 

acertos, sequências corretas e redução do tempos reação nos diferentes testes. Somente o 

tempo reação das crianças de maior escolaridade aumentava em função de um melhor 

controle inibitório em aguardar respostas adequadas. Estes resultados sugerem que a 

capacidade da memória operacional aumenta em função da idade e aumento do ano 

escolar. Outra correlação significativa encontrada foi que com aumento da escolaridade há 

diminuição do tempo reação para começar e executar os testes. As crianças maiores 

começam mais rápido e terminam os testes primeiro do que as crianças mais novas e ainda 

têm melhor direcionamento da atenção.  
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Já nos resultados da avaliação comportamental, que utilizou o Inventário de 

Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI), pode-se concluir que os pais percebem 

mais problemas que os professores. Os pais e professores percebem áreas de dificuldades 

diferentes. Os pais relatam mais dificuldades relacionadas à aversão à demora e os 

professores à regulação.  

A correlações  entre o teste IFERI respondido pelo pais e professores e os teste 

informatizados mostram que quanto maior a dificuldade de controle inibitório mais tempo 

para a execução da tarefa dos testes. Portanto, mostra um pior desempenho nos testes 

relacionadas a dificuldade nas funções executivas. 

Outra correlação significativa foi que apesar dos professores relatarem menos 

problemas que os pais, verifica-se que as dificuldades percebidas por meio dos testes 

informatizados, são mais condizente com o desempenho das crianças nos instrumentos, o 

que pode apontar os professores como informantes melhores que os pais nesse quesito. A 

percepção do professor é mais acurada para habilidades do desenvolvimento cognitivo. 

Conclui-se daí pela importância de usar procedimentos de avaliação neuropsicológica com 

múltiplos informantes e não somente com os pais.  

Algumas limitações foram encontradas neste estudo, a exemplo da amostra 

composta apenas de crianças matriculadas em escola rural e particular. Sugere-se por fim, 

destacar a necessidade de novas pesquisas com a ampliação do número de participantes 

bem como, aplicação em crianças de escolas públicas e que não estejam em uma zona 

rural. 

Sugere-se, também, outros tipos de instrumentos tradicionais (lápis-papel) para 

avaliação da atenção, memória operacional e controle inibitório em crianças, devido aos 

resultados não mostrarem diferenças significativas entre idade e escolaridade. Importante 

também é a  continuidade de outras pesquisas que verifiquem a diferenças entre respostas 

de pais e professores. 

Por fim, concluirmos que este trabalho objetivou contribuir para o desenvolvimento 

de testes que podem ser aperfeiçoados e usados no futuro na avaliação neuropsicológica 

como uma ferramenta que possa auxiliar na prevenção e detecção precoce de transtornos 

no desenvolvimento e entender o funcionamento cognitivo de crianças e adolescentes, 

sobretudo, nos aspectos relacionados a avaliação da atenção, memória e controle inibitório. 
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ANEXO I: 	
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E QUESTIONÁRIO SOCIO ECONÔMICO: 

Nome completo do Aluno(a): ____________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_________  

Ano escolar que está cursando: _________________________________________________________ 

Com que idade entrou na escola (desde a primeira escola, mesmo que diferente da atual):  

_____ anos _____ meses. 

Possui irmãos: Sim (    ) Não (    ). Se sim, especificar abaixo quantos, idade e sexo: 

__________________________________________________________________________________ 

Nasceu prematuro: Sim (    ) Não (    ). Se sim, de quantos meses? __________________ meses 

Alguma doença na infância: Sim (    ) Não (    ). Se sim especificar abaixo: 

___________________________________________________________________________________ 

Ficou internado ou já passou por alguma cirurgia: Sim (   ) Não (   ). Se sim, especificar abaixo:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Alguma informação importante sobre o desenvolvimento da criança (se apresentou algum tipo de 
atraso/dificuldade para falar, andar ou outros – Favor especificar abaixo): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Idade da Mãe: _________________ Escolaridade: __________________________________________ 

Profissão: ___________________________ Estado civil: ____________________________________ 
 

Idade do Pai:___________________ Escolaridade: _________________________________________ 

Profissão: ___________________________ Estado civil: ____________________________________ 
 

Atualmente está fazendo acompanhamento com algum dos profissionais abaixo (além do Pediatra)? 

Profissional Sim Não Há quanto tempo Motivo 

Professor Particular         

Psicopedagogo         
Psicólogo         

Fonoaudiólogo         

Outro ____________________          
Outro _____________________         
 

Com quem a criança mora (se assinalar outros, favor descrever o parentesco): 

Pai (    ) Mãe (    ) Irmãos (    ) Outros (    ): _________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E 
FAMILIAR DA CRIANÇA 

Dados sobre o entrevistado (quem está respondendo esse formulário): 
1. Nome:__________________________________________________________________ 
2. Sua Relação com a criança: 

(    ) Mãe/Pai Biológico   (    ) Avó/Avô 
(    ) Mãe/Pai Adotivo     (    ) Cuidador(A) De Abrigo 
(    ) Madrasta/Padrasto    (    ) Outro  - Especifique:  ________________________ 

 
2. Idade :_____________  3. Escolaridade: ______________________________________ 
3. A família da criança tem casa própria?________________________________________ 

 QUADRO 1 - (ABEP): PREENCHER COM O QUE A 
FAMÍLIA DA CRIANÇA POSSUI EM CASA. 

Não 
tem 

Tem 

1 2 3 4 ou 
mais 

Banheiro       
Empregada doméstica      
Automóvel      
Computador      
Lava louça      
Geladeira      
Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex)      
Máquina de lavar (excluir tanquinho)      
DVD      
Microoondas      
Motocicleta      
Secadora      
 

QUADRO 2 - (ABEP) 
QUAL A INSTRUÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA 

Marcar 

Analfabeto / Fundamental I Incompleto (    ) 
Fundamental I Completo / Fundamental II Incompleto (    ) 
Fundamental II Completo / Ensino Médio Incompleto (    ) 
Ensino Médio Completo / Superior Incompleto (    ) 
Superior Completo (    ) 
 

Quadro 3 - (ABEP) 
Serviços Públicos 

Sim Não 

Água Encanada (    ) (    ) 
Rua Pavimentada (    ) (    ) 
 

RENDA FAMILIAR: 

Até R$1.500,00 (    ) 
R$1.500-R$3.000 (    ) 
R$3.000 – R$5.000 (    ) 
Acima de R$5.000 (    ) 
ANEXO II: CARTA CONVITE 
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Convite 

Aos Pais ou responsáveis: 

Convidamos você e o(a) seu filho(a) para participar de uma pesquisa direcionada a 

crianças de 6 a 11 anos de idade do Ensino Fundamental I.  

Será avaliado em cada criança: Habilidades intelectuais, atenção, memória e 

controle inibitório. 

A participação na pesquisa é voluntária e gratuita, as atividades serão apresentadas 

à criança durante o período escolar e não apresentando qualquer prejuízo à criança. 

Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de questionários aos 

pais e professores e uma bateria de testes tradicionais (testes lápis- papel) e informatizados. 

Os instrumentos de avaliação serão aplicados pela pesquisadora responsável. 

 Este material será posteriormente analisado, garantindo sigilo absoluto sobre as 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá finalidade 

acadêmica. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, 

sem prejuízo algum.  

Os dados coletados serão utilizados na tese de doutorado da Psicóloga e Pedagoga 

Vera Rocha Reis Lellis, professora universitária no UNASP, Mestre e Doutoranda no 

Programa de Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Para entender melhor sobre a importância do projeto acima e a possibilidade 

de sua participação, queremos convidá-los para a reunião no dia __/__/ 2016, às          . 

Grata  

Vera Rocha Reis Lellis / Pesquisadora responsável  

Email: veralellis@bol.com.br  

Orientador:  Prof. Dr. Luiz Renato R. Carreiro 
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ANEXO III: Roteiro de perguntas sobre queixas de desatenção, 
hiperatividade e impulsividade baseado no DSM-5 

 
DESATENÇÃO 

N
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À
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A 
Não presta atenção em detalhes ou comete erros por 
descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante 
outras atividades 

    

B Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou 
atividades lúdicas 

    

C Parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra 
diretamente 

    

D Não segue instruções até o fim e não consegue terminar 
trabalhos escolares, tarefas ou deveres. 

    

E Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades     

F Evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que 
exijam esforço mental prolongado. 

    

G Perde coisas necessárias para tarefas ou atividades     
H É facilmente distraído por estímulos externos     
I É esquecido em relação a atividades cotidianas     

 

HIPERATIVIDADE E 
IMPULSIVIDADE 

N
un

ca
 o

u 
R

ar
am

en
te

 

À
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A Remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na 
cadeira 

    

B Levanta da cadeira em situações em que se espera que 
permaneça sentado 

    

C Corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é 
inapropriado 

    

D É incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer 
calmamente 

    

E “Não para”, agindo como se estivesse “com o motor 
ligado”. 

    

F Fala demais     

G Deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha 
sido concluída 

    

H Tem dificuldade para esperar a sua vez     

I 
Interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, 
jogos ou atividades; pode começar a usar as coisas de 
outras pessoas sem pedir ou receber permissão) 

    

 
Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção estavam presentes 
antes dos 12 anos de idade. 

(  ) Sim  
(  ) Não   

 
Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos (por 
ex., na escola e em casa)  

(  ) Sim  
(  ) Não   

 
Há claras evidências de que os sintomas interferem com (ou reduzem a qualidade de) 
o funcionando ocupacional, acadêmico e social. 

(  ) Sim  
(  ) Não   

 
Os sintomas podem ser melhor explicados por outra condição? (Há na opinião do 
entrevistado algo que explique os sinais?) 

(  ) Sim  
(  ) Não   

Se Sim Descrever: 
 

  

	


