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RESUMO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos mais prevalentes 

transtornos do neurodesenvolvimento. Caracteriza-se por sintomas cardinais de desatenção e/ou 

impulsividade/hiperatividade que podem comprometer a escolarização, a socialização com 

pares e é frequentemente associado a comorbidades psiquiátricas como o Transtorno Opositivo 

Desafiador (TOD), ansiedade, depressão, transtornos de aprendizagem da leitura, escrita e 

matemática. Além do tratamento medicamentoso e das técnicas de reabilitação cognitivo-

comportamentais, novas modalidades de intervenção neurofisiológica têm sido estudadas para 

minimizar os efeitos das disfunções clínicas, neuropsicológicas (cognitivas e comportamentais) 

e emocionais associadas ao TDAH. Dentre elas, a Estimulação Transcraniana por Corrente 

Contínua (ETCC) pela indução de alterações de excitabilidade cortical vem sendo estudada 

enquanto uma forma complementar, segura e de baixo custo de estimulação cerebral, que se 

mostra promissora para auxiliar a modulação dos sintomas cardinais característicos do TDAH. 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar, através de ensaio clínico randomizado, controlado 

por placebo, duplo cego, longitudinal, os efeitos de 10 sessões de 20 minutos de ETCC anódica 

com tarefa pareada (leitura e jogos de construção) sobre o córtex pré-frontal dorsolateral 

(CPFDL) esquerdo, com eletrodo cátodo posicionado sobre o músculo deltoide direito, em 48 

crianças com TDAH com idades entre 07 a 12 anos. A avaliação foi feita através de avaliações 

neuropsicológicas completas antes e após seis meses do término do tratamento, além de 

avaliações parciais dos sintomas nucleares do TDAH realizadas logo após as 10 sessões de 

ETCC, e após três meses de washout do tratamento (sem a ETCC, porém mantidas outras 

terapias e tratamentos). A análise estatística dos resultados foi realizada com o teste de 

Wilcoxon Pareado para a comparação entre os tempos para cada uma das variáveis de cada 

base. Para a comparação entre grupo ativo e placebo, realizou-se uma análise intragrupo e 

intergrupo das variáveis de interesse em cada uma das bases através do método GEE 

(Generalized Equations Estimating), considerado uma extensão de Modelos Lineares 

Generalizados. Para verificar a influência das múltiplas variáveis, utilizamos a regressão linear 

pelo método GEE com o método Backward. Encontramos diferenças (p< 0,5)  entre os grupos 

sham e anódico na avaliação neuropsicológica pós-estimulação (imediata) apenas para a 

memória operacional áudio-verbal no grupo ativo, efeito que pode estar relacionado ao 

posicionamento do eletrodo cátodo. Após seis meses, observamos diferença (p< 0,5) com 

aumento dos escores para o QI, funções executivas, fluência verbal, habilidades de leitura e 

escrita, desempenho escolar e socialização, sugerindo efeitos metaplásticos (tardios) da ETCC 

associada a estimulação pareada. As crianças mais beneficiadas com a ETCC foram as mais 

novas (idade entre 7 e 9 anos), com TDAH de apresentação desatenta e que não estavam fazendo 

uso de medicação para o TDAH, aquelas com alto QI ( >110), e nos casos de TDAH com 

comorbidade com Transtorno de Oposição Desafiante (TOD). Os achados também apontam 

para a segurança da técnica em relação aos aspectos cognitivos para a população pediátrica. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua. Neuromodulação. Avaliação neuropsicológica. 
Transtorno de Oposição Desafiante. 

  



 

ABSTRACT 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most prevalent of 

neurodevelopmental disorders. With symptoms as lack of attention and/or 

impulsivity/hyperactivity, which might compromise schooling, socialization with peers, and 

it’s frequently associated with psychiatric comorbidities such as Defiant Oppositional Disorder 

(DOD), anxiety, depression and disorders affecting learning, writing and solving calculations. 

Besides medical treatment and cognitive-behavioral rehabilitation techniques, new 

neurophysiological intervention modalities are being studied to minimize the effects of 

emotional, neuropsychologic (cognitive-behavioral), and clinical disfunctions associated with 

ADHD. Among these techniques, Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) through the 

induction of changes in cortical excitability has been studied as a complementary, safe and low-

cost form of cerebral stimulation which can be seen as a promising way to help the modulation 

of ADHD related behavioral symptoms. This paper’s goal is to evaluate, through a randomized, 

placebo-controlled, double-blind, longitudinal clinical trial, the effects of 10 20-minute sessions 

of anodic (tDCS) paired with a left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), combined with 

tasks (reading and construction games), with the electrode-cathode over the right deltoid muscle 

in 48 children ages between 7 and 12. We did complete neuropsychological evaluations before 

and six months after the treatment, besides partial ADHD nuclear symptoms’ evaluations after 

10 sessions of tDCS and three washout months after the treatment (without tDCS, yet 

maintaining other therapies and treatments). The statistical analysis performed using Wilcoxon 

Paired test for comparing the times for each variant of each base. In order to compare active 

and placebo groups, we realized intra and intergroup analysis of variables of interest in each of 

the bases using method GEE (Generalized Equations Estimating), which is considered an 

extension of Generalized Linear Models. Regarding the influence of multiple variables, we used 

linear regression through the method GEE combined with method Backward. We found 

differences between the groups sham and anodic in immediate post-stimulation 

neuropsychological evaluation only in audiovisual work memory task in the active group. Six 

months after, we found higher scores for IQ, executive functions, semantic verbal fluency, 

learning/reading, besides best scores for school performance and socialization in CBCL, 

suggesting tDCS’ metaplastic (late) effects. The children who sowed more evident 

improvement by tDCS were those aged >7<9 years old, with ADHD of inattentive presentation 

who didn’t use any ADHD medication; those with high IQ (>110); and also, in cases of ADHD 

with comorbidity with Oppositional Defiant Disorder. The findings also point to the safety of 

the technique in relation to cognitive aspects for the pediatric population. 

 

 

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Transcranial Direct Current Stimulation. 

Neuromodulation. Neuropsychological Assessment, Oppositional Defiant Disorder. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é considerado um 

dos transtornos do neurodesenvolvimento mais comuns na infância (THOMAS et al., 

2015). Falta de atenção, hiperatividade e impulsividade são considerados sintomas cardinais de 

TDAH e compõem os critérios de diagnóstico do DSM-5 (APA, 2013). Essas características 

são resultantes do comprometimento do funcionamento cortical frontal e de conexões 

subcorticais correlatas (MIRANDA, RIZZUTTI e MUSZKAT, 2013).  

Indivíduos com o TDAH tendem a apresentar dificuldades escolares e de socialização, 

além de distúrbios do humor, comportamento e conduta. São comorbidades frequentes a 

desordem desafiadora de oposição, transtorno de ansiedade, depressão e dificuldades de 

aprendizagem. Também pode haver manifestações de distúrbios motores e atraso do 

desenvolvimento da linguagem (MIRANDA, RIZZUTTI e MUSZKAT, 2013). O TDAH 

também está associado a déficits de memória, relacionados à dificuldade para manter o foco da 

atenção e prejuízos de memória de trabalho (OWENS e HOZA, 2003; POSNER et al., 2020). 

Afeta diretamente o processo de escolarização das crianças, implicando baixo desempenho 

acadêmico e alto índice de repetência escolar devido aos prejuízos relacionados às funções 

executivas: atenção, memória operacional, regulação emocional e a modulação do 

comportamento, além da linguagem e coordenação motora (FONSECA, MUSZKAT e 

RIZZUTTI, 2012).  

Enquanto a etiologia permanece em estudo, acredita-se que o TDAH resulte da interação 

de fatores genéticos e ambientais, resultando em prejuízos maturacionais e funcionais 

generalizados do córtex pré-frontal e redes neurais associadas (GALLO e POSNER, 2016; 

POSNER et al., 2020). 

Nas últimas décadas, acredita-se que, em um número substancial de casos, o distúrbio 

não é superado durante a puberdade, mas persiste na idade adulta. Assim como na infância, 

também na idade adulta, o TDAH é caracterizado por comorbidades substanciais, incluindo uso 

de substâncias, depressão, ansiedade e acidentes (FRANKE et al., 2018). 

Quanto ao tratamento, são aplicados medicamentos psicoestimulantes, tais como o 

metilfenidato, anfetaminas, dextroanfetamina, dentre outros (NICE, 2009; SPILLER, HAYS e 

ALEGUAS, 2013; FINDLING, 2008; GREENHILL et al., 2006). Metilfenidato é o mais 

utilizado (FALTINSEN et al., 2019; FARAONE et al., 2015; SING, 2008). O uso destes 

estimulantes realmente melhora a performance cognitiva, porém, há muitas controvérsias em 

relação aos efeitos associados ao uso em longo prazo (FREDRIKSEN et al., 2013; NICE, 2009; 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/attention-deficit-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/psychopathology
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/attention-deficit-disorder
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0076
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0091
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FINDLING, 2008). Principalmente entre adolescentes e adultos, surgem problemas com o 

desenvolvimento de tolerância, adição e potencial de abuso (LICHTENSTEIN et al., 2012; 

HAMSHERE et al., 2013). Nota-se, ainda, que ocorre a cessação dos efeitos após 

descontinuação do uso da medicação (MCCARTHY et al., 2009). O principal problema com o 

tratamento medicamentoso é a possibilidade de efeitos adversos, que são descritos na literatura 

como, dentre alguns deles, eventos cardiovasculares, psicose, desordens do sono, inapetência, 

restrição do crescimento, irritabilidade (VOLKOW et al., 2013). 

Uma alternativa parece ser a regulação do desempenho através de terapia 

comportamental (JENSEN et al., 2001; FALTINSEN et al., 2019). Infelizmente, ainda 

pacientes refratários à terapia comportamental como terapia única, ou equivalente à 

medicamentosa. E, quando combinada ao tratamento medicamentoso, não demonstrou 

efetividade superior ao uso exclusivo de fármacos (FARAONE et al., 2015, KOOIJ et al., 

2010). 

TDAH é crônico, necessitando de tratamento de longo prazo que seja eficaz na 

minimização dos sintomas e suas repercussões, preferencialmente sem efeitos adversos ou que 

estes sejam mínimos. Neste sentido, a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

(ETCC) se mostra como uma possível opção por ser uma técnica simples, de baixo custo e com 

bom perfil de segurança (COSMO e SENA, 2017).  

A ETCC consiste em uma técnica de modulação cortical não invasiva e indolor, que, 

utilizando aplicação de corrente contínua de baixa intensidade sobre o crânio, é capaz de 

modular a excitabilidade neuronal espontânea e assim interferir no desempenho de diferentes 

funções, dentre elas as funções motoras e cognitivas (STAGG e NITSCHE, 2011; DA SILVA 

et al., 2011, COSMO et al., 2015). 

Ela é feita através de um pequeno gerador de corrente contínua, conectado aos eletrodos 

por fios condutores, que produz uma corrente de baixa voltagem seguindo do lado positivo, o 

ânodo, para o lado negativo, o cátodo (DA SILVA et al., 2011, COSMO et al., 2015). Os efeitos 

da estimulação são obtidos pela movimentação dos elétrons devido às cargas elétricas existentes 

entre eles. O resultado é a elevação ou a redução da excitabilidade, sendo que a modulação 

cortical é dependente da polaridade da corrente aplicada (NIETSCHE et al., 2002). Forma-se 

um circuito elétrico que não provoca potencial de ação neuronal (NIETSCHE et al., 2008; 

BRUNONI et al., 2012). A estimulação anódica favorece o aumento da taxa de disparos, 

impulsionando a despolarização da membrana pós-sináptica levando a um aumento dos níveis 

intracelulares de cálcio. Para a estimulação catódica, os efeitos podem basear-se em uma 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0104
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0076
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0134
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0134
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hiperpolarização do potencial de membrana, o que leva à depressão da força sináptica (KUO e 

NIETSCHE, 2016; NIETSCHE et al., 2008).  

Tais características conferem à ETCC a vantagem de ser a mais simples das técnicas de 

estimulação cerebral não invasiva devido a sua portabilidade, e simplicidade operacional 

(BRUNONI et al., 2012; DA SILVA et al., 2011). Além disso, a ETCC se destaca entre outras 

técnicas de estimulação cerebral, como estimulação magnética transcraniana e estimulação 

cerebral profunda, devido à sua capacidade de modular a atividade neuronal espontânea, em 

vez de induzir diretamente potenciais de ação (NIETSCHE et al., 2008). Tais vantagens 

facilitam sua aplicação clínica, pois garantem a possibilidade de realizar o tratamento em 

ambiente ecológico (por exemplo em casa ou na escola) podendo inclusive ser pareada com 

treino cognitivo. 

Em relação aos parâmetros de segurança, os efeitos colaterais mais frequentes da ETCC 

são locais e descritos como sensação de formigamento leve, relatado pelos pacientes em 

aproximadamente 70,6% dos casos, seguido por fadiga moderada, sentida por 35,3% dos 

participantes, e uma sensação de coceira leve, ocorrendo em 30,4% dos casos. Episódios de dor 

de cabeça (11,8%), náusea (2,9%) e insônia (0,98%) foram relatados como episódios raros. 

Uma preocupação quando se aplicam eletrodos na pele consiste na possibilidade de surgirem 

queimaduras, que são prevenidas com o uso de esponjas embebidas em solução salina 

envolvendo os eletrodos. Até o momento, não foram descritas quaisquer lesões dermatológicas 

associadas à ETCC. Não é encontrado na literatura nenhum relato de efeitos adversos a longo 

prazo (BIKSON et al., 2016). 

Estudos recentes têm encontrado melhora significativa na atenção e na inibição 

comportamental em crianças com TDAH após o tratamento com ETCC (BANDEIRA et al., 

2016; BREITLING et al., 2016; CACHOEIRA et al., 2017; SOLTANINEJAD et al., 2019). Os 

ensaios clínicos já publicados que avaliaram a eficácia e a tolerabilidade da ETCC em crianças 

e adolescentes com TDAH como terapia exclusiva ou complementar ao tratamento 

farmacológico trouxeram evidências positivas sobre os efeitos da ETCC na melhora da precisão 

do controle inibitório de impulsos e para a velocidade da memória de trabalho (SALEHINEJAD 

et al., 2019). Outra metanálise ainda mais recente (COSMO et al., 2020) constatou melhoras 

significativas na atenção, controle inibitório e memória de trabalho, além do aumento da 

conectividade do cérebro após o uso de ETCC ativa. No entanto, trazem a limitação de que os 

dados disponíveis permanecem altamente preliminares (SALEHINEJAD et al., 2019; COSMO 

et al., 2020). Mais estudos avaliando a eficácia da ETCC para TDAH, com acompanhamento 

de longo prazo, são necessários para determinar o protocolo ideal para eficácia clínica 
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(SALEHINEJAD et al., 2019; COSMO et al., 2020). Além disso, existe a necessidade de se 

avaliar sistematicamente o papel dos fatores interindividuais (ou seja, subtipo de TDAH) em 

relação aos parâmetros de estimulação (ou seja, local, polaridade, intensidade, duração, 

repetição) sobre a eficácia de ETCC na população com TDAH (SALEHINEJAD et al., 2019). 

Dentre as diferentes possibilidades de montagem dos eletrodos na ETCC para o TDAH, 

destaca-se a montagem sobre o córtex pré-frontal dorso lateral (CPFDL) esquerdo. Isso está de 

acordo com trabalhos sobre o envolvimento significativo do CPFDL nos sintomas de TDAH, 

especialmente disfunções executivas (ZHU et al., 2018; DEPUE, 2010). O controle inibitório é 

um dos principais componentes do CPFDL – relacionado ao funcionamento executivo 

(STUBENRAUCH et al., 2014; DIAMOND, 2013; ELLIOT, 2003) que está prejudicado no 

TDAH. Meta-análises de estudos de neuroimagem sobre anormalidades funcionais em 

populações com TDAH mostraram uma hipoatividade bilateral do CPFDL (LEI et al., 2015) e 

redução da ativação do córtex frontal medial esquerdo (MCCARTHY et al., 2014) em 

populações de TDAH durante tarefas de controle inibitório, memória operacional e 

desempenho de tarefas de atenção. Esta hipoatividade do CPFDL é considerada a base do déficit 

de atenção e disfunções executivas no TDAH (CEPEDA et al., 2000; SONUGA-BARKE et al., 

2013) e, portanto, o fundamento fisiopatológico para a aplicação terapêutica de ETCC é 

aumentar a ativação CPFDL com estimulação anódica (SOLTANINEJAD et al., 2019; 

BANDEIRA et al., 2016).  

O cerne da presente tese foi a busca de resultados a respeito de melhoras para o 

desempenho cognitivo e evidências da segurança da ETCC com pacientes pediátricos. Os 

estudos anteriores de ETCC com TDAH não trazem uma avaliação abrangente dos efeitos para 

a cognição, com informações limitadas sobre a segurança da técnica para crianças e 

adolescentes, sendo que nenhum deles considerou os efeitos com mais de cinco sessões e no 

longo prazo. Considerando estas questões, exploramos neste ensaio clínico randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo, os efeitos cognitivos durante e após o tratamento de ETCC 

(como tratamento exclusivo ou complementar ao medicamentoso) com pacientes pediátricos 

diagnosticados com TDAH. Para este fim, empregamos uma extensa bateria de testes 

neuropsicológicos padronizados, selecionados para avaliar possíveis melhoras para o 

desempenho cognitivo nos domínios que foram contemplados no estudo e possíveis efeitos 

neuropsicológicos adversos. Sendo assim, nos resultados finais deste ensaio, serão analisados 

os índices de atenção sustentada, controle inibitório de impulsos, memória de trabalho, 

flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento, quociente intelectual, capacidade de 

resolução de problemas, planejamento, linguagem, memória e aprendizagem, além de também 
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averiguar a segurança cognitiva do protocolo pela ausência de déficits cognitivos – em testagens 

logo após os protocolos de estimulação e também após três e seis meses do final da intervenção. 
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2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A ETCC anódica pode ser vista como técnica promissora para auxiliar a modulação dos 

sintomas comportamentais característicos do TDAH. No entanto, há necessidade do 

desenvolvimento de estudos controlados comparados com placebo, a fim de elucidar mais 

adequadamente os efeitos desta técnica de estimulação cerebral não invasiva, principalmente 

quanto aos parâmetros e frequência da sua aplicação e segurança, assim como duração dos 

efeitos obtidos. Com base nestes aspectos, percebe-se a necessidade de realizar a avaliação 

neuropsicológica interdisciplinar (nos modelos do CPNA-UNIFESP) dos efeitos obtidos pela 

ETCC anódica de acordo com a frequência da sua aplicação; também a avaliação dos efeitos 

da ETCC em curto e médio prazo (ao final, após três e seis meses do término da intervenção) e 

de fatores preditores de resposta da ETCC anódica em crianças e adolescentes com TDAH. 

 

2.1 Objetivos gerais e específicos  

 

2.1.1   Objetivo geral  

 

Comparar os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua anódica sobre 

o córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo (com o eletrodo cátodo sobre o músculo deltoide), 

com efeitos da estimulação placebo sobre o desempenho cognitivo geral, mas, principalmente, 

sobre os déficits clinicamente significativos e persistentes típicos da sintomatologia de TDAH 

na atenção, funções executivas, memória, aprendizagem e autorregulação emocional, em 

crianças e adolescentes.  

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

I. Comparar os efeitos clínicos e cognitivos de dez sessões de estimulação transcraniana 

por corrente contínua anódica (5 dias/semana, 2 semanas consecutivas, 1 sessão por dia, 

20 minutos, 1mA) sobre o córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo e com o eletrodo 

cátodo sobre o músculo deltoide em relação aos efeitos da estimulação placebo em 

crianças de 7 a 12 anos com TDAH. Adicionalmente, verificar se os efeitos perduram 

com avaliações depois de três e seis meses após o término da intervenção.  

II. Identificar fatores preditores neuropsicológicos de boas respostas para estimulação 

transcraniana por corrente contínua anódica sobre o córtex pré-frontal dorsolateral 
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esquerdo em crianças com TDAH, através de bateria de testes neuropsicológicos e 

escalas comportamentais específicas. 

 

2.2  Hipóteses 

 

• Hipótese nula: a estimulação transcraniana por corrente contínua anódica sobre o córtex 

pré-frontal dorsolateral esquerdo (1mA) terá efeitos semelhantes aos obtidos com a 

estimulação placebo. 

• Hipótese alternativa: a estimulação transcraniana por corrente contínua anódica sobre 

o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (1mA) terá efeitos superiores aos obtidos com 

a estimulação placebo.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Visando a uma discussão que abarque a proposta interdisciplinar deste programa de pós-

graduação de trabalhar a intersecção entre educação e saúde na infância e adolescência, 

partiremos agora para a revisão de conceitos através da atualização bibliográfica para facilitar 

a leitura por profissionais de diferentes especialidades da saúde e da educação.  

Esta revisão contempla o padrão cognitivo do TDAH, suas características clínicas, 

etiológicas, prevalência e repercussões para o comportamento e aprendizagem. Também 

abordaremos os problemas relacionados às funções da atenção e executivas, principais 

domínios cognitivos afetados pelo TDAH. Em seguida, abordaremos como as dificuldades 

atencionais e executivas também podem afetar a memória, regulação emocional, linguagem, 

visoconstrução e, consequentemente, a aprendizagem. Existem também questões 

socioemocionais relacionadas ao TDAH que serão discutidas. Veremos ainda os tratamentos 

utilizados na atualidade e algumas de suas limitações. Por fim, faremos uma revisão sobre como 

o procedimento de intervenção em ETCC já vem sendo usado em pesquisas sobre os seus 

efeitos para pacientes pediátricos com diagnóstico de TDAH. 

 

3.1   Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

 

3.1.1    Importância do problema – prevalência 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o mais prevalente 

transtorno psiquiátrico com início na infância (MIRANDA; RIZZUTTI; MUSZKAT, 2013). 

Uma recente metanálise concluiu que 7,2% das crianças apresentam sintomas de TDAH, sendo 

que, na população de 6 a 11 anos a prevalência chega a 9,5% e, entre os adolescentes, a 11,8% 

(THOMAS et al., 2015). A metanálise de Visser et al., 2014 aponta para uma prevalência global 

de 11% para crianças em idade escolar. Os dados de prevalência do TDAH variam de um país 

para outro, sendo que para crianças variam em torno de 6,5% (POLANCZYK et al., 2007). No 

Brasil, um estudo sobre dados epidemiológicos mostrou que 4,4% de nossas crianças e 

adolescentes manifestam a sintomatologia característica do TDAH (ARRUDA et al., 2015).  

Estima-se que 67% das crianças com déficit irão apresentar sintomas na vida adulta. 

Apesar do declínio da impulsividade e da hiperatividade, com o desenvolvimento do indivíduo, 

os sintomas de desatenção se mantêm (BIEDERMAN; FARAONE, 2000), notando-se, em 

adultos, prejuízos nas áreas acadêmicas, profissionais e, mesmo, pessoais (FONSECA; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0197
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RIZZUTTI; MUSZKAT, 2012). As estimativas para adultos variam amplamente entre os 

estudos, ficando em torno da média de cerca de 2,5–3,4% , segundo meta-análises (FAYYAD 

et al., 2007; SIMON et al., 2009), sendo que a frequência menor de TDAH na população adulta 

quando comparada à pediátrica acontece, possivelmente, devido ao amadurecimento do córtex 

cerebral, mais especificamente de áreas pré-frontais, e a mecanismos epigenéticos 

(POLANCZYK et al., 2007; POSNER et al., 2020; SIMON et al., 2009). Essa variação também 

pode ser atribuída a diferenças metodológicas na forma como os critérios diagnósticos são 

aplicados, incluindo o início dos sintomas na infância, os métodos para capturar os 18 sintomas 

comportamentais usados para definir a condição e a aplicação dos critérios de déficit 

(WILLCUTT, 2012).  

As diferenças de gênero nas taxas de TDAH, aparentemente, mudam ao longo do 

desenvolvimento (KOOIJ et al., 2010; LARSSON et al., 2011). Em clínicas de crianças e 

adolescentes, cerca de 80% dos casos de TDAH são do sexo masculino, enquanto nas clínicas 

de adultos, a proporção de homens é mais próxima de 50% (KOOIJ et al., 2010). A 

predominância de meninos nas clínicas infantis pode estar relacionada aos maiores níveis de 

hiperatividade-impulsividade que eles apresentam em comparação com as meninas, que são 

mais propensas a exibir sintomas predominantemente de desatenção e comportamentos menos 

perturbadores. Como um grupo, os meninos apresentam níveis mais elevados de sintomas de 

desatenção e hiperatividade-impulsividade do que as meninas (LARSSON et al., 2011). 

Também é provável que problemas comórbidos contribuam para diferentes taxas de 

encaminhamento para meninos em comparação com meninas, uma vez que os infantes 

masculinos apresentam apresentando mais comportamentos disruptivos de externalização e 

problemas de aprendizagem. Em adultos, é bem conhecido que as mulheres são mais propensas 

a procurar ajuda para problemas de saúde mental, impactando nas taxas de encaminhamento, 

mas os níveis de transtornos comórbidos parecem ser semelhantes em homens e mulheres com 

TDAH (BIEDERMAN et al., 2004). 

 

3.1.2    Descrição clínica 

 

O TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento que normalmente é identificado 

durante a infância ou no início da adolescência. O transtorno clínico é definido por índices 

considerados excessivos para a idade de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que 

trazem consequências para o desempenho de uma pessoa em mais de um ambiente, como o lar 

e a escola, por exemplo (APA, 2013). Além dos sintomas de hiperatividade e desatenção, uma 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0081
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0081
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0228
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0258
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0134
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0140
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0134
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0140
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0023
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ampla gama de sintomas relacionados a déficits cognitivos é observada em indivíduos com 

TDAH, como dificuldades relacionadas à memória de trabalho, de controle inibitório, 

planejamento, resolução de problemas e funções executivas (HUDEC et al., 2015; CORTESE 

et al., 2015; NEJATI et al. 2017; KASPER; ALDERSON; HUDEC, 2012). As disfunções 

executivas, especialmente o controle inibitório e a memória de trabalho, são peças principais 

para que muitos autores considerem o TDAH como um distúrbio de controle cognitivo 

(KASPER; ALDERSON; HUDEC, 2012; WILLCUTT et al., 2005). 

Embora seja de senso comum que o TDAH seja uma consequência do estilo de vida 

moderno, a primeira menção à síndrome data do final do século XVIII (FARAONE, 

2015). Historicamente, o TDAH foi descrito principalmente em meninos com idade escolar, 

porém, vem sendo admitido que meninas têm problemas semelhantes – mas, muitas vezes, 

permanecem não reconhecidos e, consequentemente, não diagnosticados (STILL, 2006).  

Estudos recentes demonstram que o TDAH é comum em todos os países estudados 

(FAYYAD et al., 2017 ; POLANCZYK et al., 2014), e que afeta seriamente a 

produtividade, expectativa e qualidade de vida dos pacientes (ERSKINE et al., 2013). Além 

disso, parece permanecer como um problema na idade adulta (FARAONE, 2015). 

A apresentação clínica do TDAH é muito heterogênea (SAMEA et al., 2019; FAIR et 

al., 2012), com um amplo espectro de gravidade e sintomas que se sobrepõem parcialmente a 

outras condições - como após a privação de sono ou durante a exaustão excessiva (POIRIER et 

al., 2016). Além disso, há uma sobreposição substancial de características do TDAH em 

indivíduos com desenvolvimento típico (NIGG et al., 2005).  

A descrição clínica central do TDAH permaneceu essencialmente inalterada durante 

várias décadas. Tal quadro clínico complexo levou à necessidade de definir os principais 

atributos diagnósticos do TDAH através da contagem de sintomas e critérios de exclusão, 

definidos pelo DSM-5 (APA, 2013), além da idade de início, continuidade dos sintomas e seu 

aparecimento em várias circunstâncias e ambientes frequentados pelo indivíduo. No Quadro 1, 

vemos os atributos diagnósticos para o TDAH segundo a versão traduzida para a língua 

portuguesa do DSM-5 (APA, 2014): 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/attention-deficit-disorder
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0076
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0076
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0198
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/life-expectancy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0074
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0196
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0196
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/onset-age
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Quadro 1 – Critérios diagnósticos DSM-5 

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

 

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

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

  

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

inconsistente com o nível do desenvolvimento e como estes têm impacto negativo diretamente nas atividades sociais e  
acadêmicas/profissionais *: 

a.  Frequentemente, não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho  
ou durante outras atividades (por exemplo, negligencia ou deixa passar detalhes, apresenta trabalho impreciso). 

b. Frequentemente, tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (por exemplo, dificuldade de 
manter o foco durante as aulas, conversas ou leituras prolongadas). 

c. Frequentemente, parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (por exemplo, parece estar 
divagando, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia). 

d. Frequentemente, não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares ou deveres no local de 
trabalho (por exemplo, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo). 

e. Frequentemente, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (por exemplo, dificuldade em gerenciar tarefas 

sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem; trabalho desorganizado e desleixado; 

mau gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos). 

f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado (por 

exemplo, trabalhos escolares ou lições de casa, para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, 

preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos). 

g. Frequentemente, perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por exemplo: materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular). 

 
h. Com frequência, é facilmente distraído por estímulos externos (para 26 adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir 

pensamentos não relacionados).  

 
i. Com frequência, é esquecido em relação a atividades cotidianas (por exemplo, realizar tarefas, obrigações; para 

adolescentes e adultos mais velhos, retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. 

 

2. Hiperatividade e impulsividade: seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um grau 
que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e como estes têm impacto negativo diretamente nas atividades 

sociais e acadêmicas/profissionais*: 

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

 

b. Frequentemente, levanta-se da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (por exemplo, sai de seu 

lugar em sala de aula, no escritório ou em outro lugar de trabalho ou em outras situações que exijam que permaneça em 
um mesmo lugar). 

 

c. Frequentemente, corre ou sobe nas coisas em situações em que isto é inapropriado (Nota: em adolescentes ou adultos, 

pode se limitar a sensações de inquietude). 
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d. Com frequência, é incapaz de brincar ou de se envolver em atividades de lazer calmamente. 
 

e. Com frequência, “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado” (por exemplo, não consegue ou se sente 

desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões; outros podem ver o indivíduo como 

inquieto ou difícil de acompanhar). 
 

f. Frequentemente, fala demais. 

 

g. Frequentemente, deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída (por exemplo, termina frases 
dos outros, não consegue aguardar a vez de falar). 

 

h. Frequentemente, tem dificuldade de esperar sua vez (por exemplo, aguardar em uma fila). 

 
i. Frequentemente, interrompe ou se intromete (por exemplo, mete-se nas conversas, jogos ou atividades; pode começar 

a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão; para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou 

assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo). 

 

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

 
C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade/impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes (por 

exemplo, em casa, na escola, no trabalho, seja na companhia de amigos ou parentes, bem como em outras atividades). 

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

reduzem sua qualidade. 

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

mais bem explicados por outro transtorno mental (por exemplo, transtorno do humor, transtorno de ansiedade, 

transtorno dissociativo, transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substância).  

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

dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou mais), 

pelo menos cinco sintomas são necessários. 

 

O TDAH é então definido como um padrão persistente e trans-situacional de desatenção 

e/ou hiperatividade-impulsividade que é inapropriado para o estágio de desenvolvimento e 

interfere no funcionamento ou desenvolvimento (APA, 2013). Quanto aos subtipos de TDAH, 

são definidos no DSM-IV como predominantemente desatentos ou predominantemente 

hiperativo-impulsivos ou combinados. No DSM-5 passam a ser chamados de apresentações 

clínicas. A metanálise de estudos longitudinais de acompanhamento de crianças com TDAH 

sugere que pelo menos 15% continuam atendendo aos critérios diagnósticos completos para 

TDAH aos 25 anos, e outros 50% atendem aos critérios para TDAH em remissão parcial, com 

persistência de sintomas subliminares ainda causando prejuízo (FARAONE et al., 2006).  

Algumas mudanças ocorrem no perfil dos sintomas de TDAH ao longo do 

desenvolvimento. Em crianças muito pequenas, é mais comum encontramos sintomas de 

externalização, como comportamento hiperativo-impulsivo. Já no meio da infância, os sintomas 

de desatenção tornam-se mais aparentes. Mais para o final da adolescência e na idade adulta, é 

a desatenção que tende a persistir, enquanto há um declínio dos sinais objetivos de 

hiperatividade (FRANCX et al., 2015b; WILLCUTT et al., 2012). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/attention-deficit-disorder
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0009
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dsm-5
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/meta-analysis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0078
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0084
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0260
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3.1.3 Estudos dos déficits neuropsicológicos, suas causas e consequências e o desenvolvimento 

de estratégias terapêuticas para gerenciar e/ou prevenir esses déficits cognitivos 

 

3.1.3.1 Diagnóstico 

 

O diagnóstico é clínico, feito no Brasil por médico neurologista ou psiquiatra (Lei nº 

12.842/13). Como já mencionado anteriormente, os principais sintomas de TDAH incluem 

alguns itens do DSM-5 (APA, 2013) relacionados à desatenção, hiperatividade motora e 

impulsividade. O diagnóstico é dificultado, porque nem sempre os sintomas são claros ou se 

distinguem facilmente de outras doenças psiquiátricas (em casos mais graves) ou normalidades 

(em casos mais leves) (MULLIGAN et al., 2008).  

Critérios objetivos propostos pelo DSM (APA, 2013) norteiam para que o diagnóstico 

seja feito a partir de relatos de familiares e professores, colhidos através de escalas de avaliação, 

entrevistas estruturadas e semiestruturadas e, principalmente, a observação feita pelo 

profissional. A validação dos critérios diagnósticos também requer a previsão de deficiências 

funcionais e clínicas e o transtorno é, portanto, definido por altos níveis de sintomas quando 

interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional 

(NICE, 2013).  

Como já vimos, o TDAH está associado a vários domínios cognitivos e os mais afetados 

são dificuldades para o controle inibitório, para o planejamento, para a memória 

operacional visoespacial e verbal, além da atenção sustentada (KARALUNAS et al., 2014; 

VAN LIESHOUT et al., 2013 ; WILLCUTT et al., 2005). Tais alterações afetam a 

funcionalidade para a velocidade de processamento, percepção da informação temporal, 

vigilância, processamento de recompensa, e ainda funcionamento executivo e capacidade de 

memorização (HUANG-POLLOCK et al., 2012; WILLCUTT et al., 2005; FRAZIER-WOOD 

et al., 2012 ; KARALUNAS et al., 2014 ; KUNTSI et al., 2010). Em trabalho mais recente, 

Mueller et al. (2017) identificaram sete habilidades cognitivas implicadas no TDAH, que seriam 

atenção seletiva, atenção sustentada, precisão de resposta, flexibilidade cognitiva, memória de 

trabalho, processamento de informações temporais e inibição de respostas. Dificuldades nessas 

habilidades geram prejuízos funcionais na vida do indivíduo. Com todos estes fatores 

intervenientes, o TDAH também está associado a pontuações de QI mais baixas (FRAZIER et 

al., 2004).  

Testes e tarefas de avaliação neuropsicológica auxiliam no diagnóstico, com a 

identificação e normatização das deficiências funcionais e clínicas. Esta avaliação se torna mais 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0009
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0183
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0186
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/inhibitory-control
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/verbal-working-memory
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/verbal-working-memory
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/verbal-working-memory
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0259
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0118
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0259
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0137
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0089
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0089
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precisa quando feita por uma equipe multidisciplinar (NAVATTA et al., 2009). Para a avaliação 

neuropsicológica, aferições de sintomatologia baseada em teste único mostram um resultado 

fraco na identificação de sintomas do TDAH. Já a abordagem combinada, usando avaliações 

de sintomas através do autorrelato ou relato feito por informante, história familiar e acadêmica 

e testagem da variabilidade do tempo de reação, mostraram acerto em 87% dos casos, sugerindo 

que as medidas de teste neuropsicológico usadas em conjunto com outras avaliações clínicas 

podem aumentar a precisão de diagnósticos de TDAH (NIKOLAS; MARSHALL; HOELZLE, 

2019). 

Estudos indicam que dificuldades para as funções executivas desde a infância, 

especialmente para o controle inibitório de impulsos, flexibilidade cognitiva e memória de 

trabalho, além do desempenho em testes de QI, são importantes para a conclusão do diagnóstico 

(BERLIN et al., 2004 ; BROCKI et al., 2007; CAMPBELL; VON STAUFFENBERG, 

2009; KALFF et al., 2002; STUBENRAUCH et al., 2014), enquanto o tempo de reação durante 

um CPT analisado de forma exclusiva, não (VAUGHN et al., 2011). Especialmente as 

dificuldades com a memória de trabalho, velocidade de processamento e para o desempenho 

em testes com efeito Stroop (como o Cinco Dígitos, por exemplo) são muito frequentes e sua 

aferição na avaliação neuropsicológica é peça fundamental do psicodiagnóstico (KOFLER et 

al., 2020; STUBENRAUCH et al., 2014). Outros estudos de acompanhamento mais recentes 

de crianças com TDAH sugerem que a variabilidade do tempo de reação e lapsos de atenção 

(FRAZIER-WOOD et al., 2012; KARALUNAS et al., 2014; KUNTSI et al, 2010), além da 

memória de trabalho em diferentes testes usados na infância podem prever sintomas de TDAH 

e/ou prejuízo funcional em adolescentes e adultos jovens, mesmo quando os sintomas de TDAH 

na infância foram controlados (VAN LIESHOUT et al., 2017).  

Particularmente difícil, devido aos critérios do DSM-5 em relação à idade de início dos 

sintomas, é o diagnóstico de TDAH para adultos que não foram diagnosticados na infância. 

Faraone e Biederman (2016) sugeriram a existência de TDAH infantil subliminar. Um estudo 

populacional prospectivo definiu “TDAH subliminar” como tendo três ou mais sintomas de 

desatenção ou três ou mais sintomas de hiperatividade-impulsividade (LECENDREUX et al., 

2015). Em casos subliminares, o início dos sintomas e déficits podem não chegar a gerar 

prejuízos funcionais por muitos anos, particularmente entre aqueles que contam com bons 

recursos e estratégias pessoais (por exemplo, alta inteligência) ou suporte do ambiente 

social/familiar (FARAONE; BIEDERMAN, 2016). 

Há evidências de comprometimento quanto à capacidade de aprendizagem relacionada 

a estímulos auditivo-verbais, podendo ser este mais um critério para auxiliar no diagnóstico. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0028
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0034
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0034
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0125
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0254
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0137
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0251
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0077
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0143
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0143
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Em estudo de desempenho para o teste RAVLT, que mede a capacidade de aprendizagem e a 

memorização por repetição de estímulos auditivos verbais, envolvendo a habilidade de manter 

a atenção, memória recente e tardia, Vakil et al. (2012) constatou que a memória verbal é 

preservada em crianças com TDAH se elas não tiverem a comorbidade com transtornos de 

aprendizagem e se sua inteligência estiver na faixa normal ou acima. Crianças com dificuldades 

de leitura, por si só, mostraram dificuldades de desempenho para este teste, mas a combinação 

de TDAH com dificuldades de leitura mostra um prejuízo adicional nos processos de 

recuperação da informação (VAKIL et al., 2012).  

O desempenho de pacientes com TDAH em testes de memória comparado a grupos 

controle se mostra significativamente pior quanto à aquisição de memória e memória de longo 

prazo verbal, mas não visual. O déficit para a evocação da memória de longo prazo foi 

fortemente relacionado estatisticamente ao déficit de memorização, ou seja, as dificuldades 

atencionais prejudicam a aprendizagem e, consequentemente, a memorização (SKODZIK; 

HOLLING; PEDERSEN, 2016). 

Ainda em relação à linguagem, sobre a habilidade de fluência verbal, que envolve a 

capacidade de linguagem ligada ao funcionamento executivo e à velocidade de processamento, 

foram encontradas também correlações com as dificuldades de memória de longo prazo 

(KAVÉ; SAPIR-YOGEV, 2020). Testes de fluência verbal semântica e fonológica também se 

revelam instrumento para aferição das dificuldades de controle executivo em diferentes 

transtornos psiquiátricos e do neurodesenvolvimento, o que não é diferente para o TDAH 

(ANDREOU; TROTT, 2013; KAVÉ; SAPIR-YOGEV, 2020). 

Cheung et al. (2016), em um estudo de acompanhamento de sujeitos em longo prazo, 

revelaram que o QI foi a única medida cognitiva na infância que previu persistência ou remissão 

do TDAH para a adolescência e vida adulta, enquanto medidas de memória de trabalho 

(extensão de dígitos para trás), atenção sustentada (erros de omissão), inibição (erros de 

comissão), tempo de reação e desempenho em tarefas go / no-go, não.  

Para a conclusão diagnóstica, a investigação através de exames de neuroimagem, EEG 

ou marcadores biológicos, ainda em fase de pesquisa, não possuem valor preditivo aceitável 

que suporte sua aplicação prática (MCGOUGH; BARKELEY, 2004).  

 

3.1.3.2 Problemas socioemocionais e comorbidades frequentes 

 

As dificuldades de atenção e funções executivas, associadas à dificuldade para o 

planejamento e organização, memória e aprendizagem, possibilitam que os indivíduos com 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0049


31 

 

TDAH também apresentem desempenho cognitivo geral prejudicado se comparados a 

indivíduos saudáveis, e estes prejuízos na cognição levam a dificuldades profissionais e 

interpessoais ao longo da vida. Os problemas de autorregulação são, por exemplo, problemas 

com o controle de impulsos, mudança de atenção, regulação de respostas emocionais, iniciação 

de tarefas e resolução de problemas. Os problemas adicionais incluem problemas de sono e 

baixa autoestima (KOOIJ et al., 2010). Além disso, um estudo que selecionou cuidadosamente 

casos de TDAH em adultos encontrou altas taxas de sintomas gerais relacionados à saúde 

mental, como ansiedade e depressão subliminares (SKIRROW; ASHERSON, 2013), além de 

transtornos do sono (JACOB et al., 2007). 

Se analisadas as consequências funcionais e cognitivas, percebemos que o TDAH está 

associado a prejuízos para o desempenho acadêmico, como notas abaixo da média dos pares, 

reprovações, taxas mais baixas de graduação do Ensino Médio e educação pós-secundária 

(SALOMONE et al., 2020). Desemprego e problemas financeiros costumam ser outros dos 

fatores associados ao TDAH (KLEIN et al., 2012). Estudos também mostraram, quanto aos 

relacionamentos interpessoais, altas taxas de separação e de divórcio (BIEDERMAN et al., 

2006; KLEIN et al., 2012), mudanças residenciais (BARKLEY et al., 2006) e paternidade 

precoce (BARKLEY et al., 2006). O TDAH é significativamente comórbido com transtornos 

de ansiedade (até 25%) e depressão maior (5–20%) em adolescentes (MEINZER et al., 2013). 

A comorbidade de TDAH com comportamentos antissociais é de particular relevância, 

mostrando um risco aumentado de violência e encarceramento (ROSLER et al., 2009). Em 

crianças e adolescentes, estudos clínicos e epidemiológicos mostram alta prevalência de 

comorbidade de TDAH com Transtorno Desafiador e de Oposição (TOD) e Transtorno de 

Conduta (TC), variando de 25% a 80% (INSTANES et al., 2016). TOD e TC preveem 

uma sintomatologia clínica mais grave, comprometimentos funcionais mais graves, maior 

persistência de TDAH na idade adulta e pior resultado do transtorno, além do risco de 

desenvolvimento de outros problemas, como uso de substâncias e depressão (BIEDERMAN et 

al., 2008). Impulsividade elevada pode ser um fator de risco importante dentro do grupo de 

TDAH para estes resultados negativos (STOREBO; SIMONSEN, 2016). E, mesmo crianças 

afetadas por TDAH sem essas comorbidades, também podem desenvolver comportamentos 

antissociais mais tarde na vida (MANNUZZA et al., 2004). 

Outra questão importante é a possibilidade de desenvolver vícios. Conforme Berrnardi 

et al. (2012), é frequente o início precoce e o aumento do uso de tabaco, álcool e substâncias 

ilícitas em adolescentes com TDAH em comparação com os controles a uma alta prevalência 

de abuso ou dependência de drogas de 9-40%.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0134
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0231
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0231
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/sleep-disorders
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0121
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0024
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0024
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0017
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0017
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/major-depressive-episode
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0165
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/antisocial-behavior
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/antisocial-behavior
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0213
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/symptomatology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0021
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Uma questão de interesse crescente em pesquisa e clínica é a presença de mudanças 

emocionais e de humor extremas e descontroladas em crianças e adultos com TDAH. De fato, 

no DSM-5, os problemas com a regulação da emoção são listados como características do 

TDAH que apoiam o diagnóstico. A desregulação emocional e o TDAH são conhecidos por 

compartilhar riscos genéticos (MERWOOD et al., 2014). Conforme Biederman et al. (2012), é 

frequente que o TDAH mostre dificuldades para a autorregulação emocional, dificuldade 

caracterizada por temperamento explosivo, labilidade emocional e baixa tolerância à frustração. 

Este autor propõe a avaliação do Índice de Autorregulação Emocional através da somatória dos 

índices de Atenção, Agressividade, Ansiedade/Depressão da escala CBCL (ACHENBACH; 

EDELBROCK, 1980) – o perfil AAA. Ainda conforme Biederman et al. (2012), altos índices 

de desregulação emocional mostram-se como um fator preditor de transtornos de humor na 

idade adulta. 

A comorbidade com transtorno bipolar e transtorno de personalidade 

borderline precisam ser considerados em adultos, uma vez que o TDAH pode coexistir com 

essas condições, mas também pode mimetizá-las quando há presença de desregulação 

emocional grave (ASHERSON et al., 2016). Estudos epidemiológicos transversais, bem como 

estudos de história familiar, mostram a comorbidade com o transtorno bipolar com taxas em 

torno de 20% (ASHERSON et al., 2016). A possibilidade de diagnóstico presente no DSM-5 

de “Transtorno de Desregulação Disruptiva do Humor” para crianças de até 8 anos de idade 

que exibem irritabilidade persistente, intolerância à frustração e episódios frequentes de 

descontrole comportamental extremo parece ter uma possível correlação com o Transtorno 

Bipolar da Fase adulta, mas ainda não foi suficientemente estabelecida. É importante ressaltar 

que a maioria destes pacientes também atendem aos critérios de TDAH (ASHERSON et al., 

2016). 

Vários estudos da Escandinávia exploraram a associação do TDAH com a mortalidade 

via informações obtidas em registros nacionais na Suécia e na Dinamarca. Um estudo com base 

em registros dinamarqueses descobriu que o TDAH está associado a taxas de mortalidade 

precoce relacionadas principalmente a mortes por causas não naturais, como acidentes 

(DALSGAARD et al., 2015). Outros estudos confirmaram que os indivíduos com TDAH 

correm maior risco de acidentes de transporte graves (CHANG et al., 2014a ), e também 

mostram aumentos na criminalidade (DALSGAARD et al., 2014) e comportamento 

suicida (LJUNG et al., 2014). 

Segundo Fredriksen et al (2013) os estudos observacionais de longo prazo costumam 

ser limitados pela falta de dados sobre a adesão ao tratamento e podem ser confundidos, porque 
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os casos mais graves têm maior probabilidade de serem tratados, o que prejudica a produção de 

revisões sistemáticas  em longo prazo sobre o desfecho do TDAH tratado e não tratado. Outra 

revisão sistemática de estudos com crianças e adultos aponta que indivíduos com TDAH não 

tratados tiveram resultados piores em longo prazo em comparação com indivíduos tratados em 

várias categorias principais, incluindo acadêmico, comportamento antissocial , condução de 

veículos, comportamento aditivo, obesidade, carreira, uso de serviço de saúde e autoestima 

(SHAW et al., 2012). Em contraste, uma terceira revisão sistemática de estudos de 

descontinuação controlados por placebo e estudos observacionais prospectivos de longo prazo 

concluiu que a medicação reduziu os sintomas e déficits do TDAH nos participantes do estudo, 

mas que havia evidências limitadas e inconsistentes dos efeitos da medicação de longo prazo 

na melhoria do funcionamento social, acadêmico, status de emprego e comorbidade psiquiátrica 

(VAN DE LOO-NEUS et al., 2011). Ensaios clínicos controlados por placebo de longo prazo 

seriam necessários para permitir conclusões definitivas, embora sejam quase impossíveis de 

conduzir na vida real. 

Para além das questões socioemocionais, outras comorbidades são frequentes com o 

TDAH. Uma delas é a com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com cerca de 20-50% de 

comorbidade (ROMMELSE et al., 2011). Vários estudos demonstraram que déficits sociais, 

relacionamento com pares e problemas de empatia são comuns no TDAH e o DSM-5 permite 

um diagnóstico comórbido de TDAH e TEA (HARTMAN et al., 2016). Dados recentes de um 

grande estudo baseado em registros da Suécia sugerem que a comorbidade tem suas raízes em 

fatores genéticos / familiares compartilhados (GHIRARDI et al., 2017).  

Os transtornos de tiques ocorrem em até 3–4% da população em geral (ROESSNER et 

al., 2011) e 10 a 20% das crianças com TDAH apresentam este tipo de sintoma (COHEN et al., 

2013). A gravidade do tique costuma atingir o pico entre 8 e 12 anos de idade, geralmente 

declinando durante a adolescência (COHEN et al., 2013).  

Estudos populacionais sugerem que a deficiência intelectual pode ser até 5-10 vezes 

mais comum no TDAH do que na população em geral (SIMONOFF et al., 2007). Cerca de 25–

40% de todos os pacientes com TDAH têm grandes dificuldades de leitura e escrita e muitos 

apresentam comorbidade com distúrbios de linguagem (WILLCUTT et al., 2012). Da mesma 

forma, há uma sobreposição considerável entre TDAH e distúrbios de habilidades 

aritméticas (HARTMAN et al., 2016).  

Estes prejuízos cognitivos são sugestivos de disfunção em circuitos neuroanatômicos e 

neurofuncionais específicos (CORTESE et al., 2012; FRODL; SKOKAUSKAS, 

2012; GREVEN et al., 2015) que podem, em parte, explicar as dificuldades na funcionalidade 
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e na adaptação psicossocial destes pacientes. As alterações cognitivas encontradas no TDAH 

refletem prejuízos em áreas cerebrais responsáveis por domínios cognitivos variados, 

principalmente em relação às funções executivas - responsáveis por regular e monitorar os 

processos cognitivos gerais que envolvem planejamento, memória operacional, atenção, 

resolução de problemas, controle inibitório, flexibilidade mental e tomada de decisão – como 

veremos a seguir.  

 

3.1.3.3 Bases neuroanatômicas e neurofisiológicas do TDAH 

 

Há evidências de uma associação fisiológica entre o córtex pré-frontal e a modulação 

do controle e atenção inibitória (ARNSTEN; LI, 2005; BROWN et al., 2006).  Existem duas 

teorias mais influentes para os fundamentos neurais do TDAH (RUBIO et al., 2016; ZHU, 

JIANG; JI, 2018) uma relacionada ao comprometimento do controle inibitório resultante de 

disfunções executivas e outra relacionada a déficits de controle de impulso que levam ao 

comportamento hiperativo. Esses principais sintomas foram associados a anormalidades do 

circuito frontoestriatal e do córtex pré-frontal e complementam e aprofundam a anterior 

“hipótese pré-frontal de TDAH” (SEIDMAN; VALERA; MAKRIS, 2005). De acordo com essa 

hipótese, as regiões pré-frontais, incluindo o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex 

orbitofrontal e o giro frontal inferior, têm atividade alterada no TDAH. Especificamente, a 

hipoatividade do córtex pré-frontal dorsolateral bilateral, giro frontal inferior direito e córtex 

orbitofrontal, bem como volumes pré-frontais menores, estão associados a déficits 

comportamentais no TDAH (DEPUE et al. 2010; CRISTAKOU et al, 2012). São mecanismos 

de ações intencionais e auto-organizadas que mostram prejuízos importantes associados à área, 

como a capacidade de planejamento, solução de problemas, flexibilidade mental e formação de 

conceitos (ARNSTEN; LI, 2005).  Além disso, provavelmente para favorecer o comportamento 

adaptativo, foi encontrado um aumento da atividade da região parietal posterior pareado à 

respectiva hipoatividade da região frontostriatal durante o desempenho de tarefas executivas 

(RUBIO et al., 2016).  

Meta-análises de estudos de imagens de ressonância magnética (IRM) mostram 

volumes menores no cérebro com TDAH, mais consistentemente 

nos gânglios da base (FRODL e SKOKAUSKAS, 2012; HOOGMAN et al., 2017). Isso é 

importante considerando o papel fundamental dos gânglios da base nos déficits cognitivos 

tipicamente observados no TDAH, como o processamento de recompensas. Em 

particular, globus pallidus menor, putâmen , núcleo caudado , nucleus 
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accumbens , amígdala e hipocampo, além de menor volume intracraniano total, foram 

encontrados em crianças com TDAH. Em adultos com TDAH, as reduções do volume 

subcortical foram menos pronunciadas (HOOGMAN et al., 2017). Frodl e Skokauskas (2012) 

encontraram um volume menor do córtex cingulado anterior. Outro estudo encontrou reduções 

no volume total do cérebro, particularmente da substância cinzenta, em crianças, adolescentes 

e adultos com TDAH, mas nenhuma alteração nos volumes da substância branca (GREVEN et 

al., 2015). Uma metanálise de 55 estudos de ressonância magnética funcional (FMRI) 

(CORTESE et al., 2012), relata que crianças com TDAH apresentam uma hipoativação nas 

redes de atenção frontoparietal e ventral envolvidas na função executiva e atenção, e 

uma hiperativação na rede sensório-motora e rede de modo padrão, ou Sistema Default, 

envolvida em processos cognitivos do tipo autocentrado, como “sonhar acordado”. 

Encontramos, ainda, estudos que relatam padrões de desenvolvimento atípico da anatomia 

cerebral em indivíduos com TDAH para o cerebelo (CASTELLANOS et al., 2002; SHAW et 

al., 2014 ). Já para o TDAH adulto, observou-se principalmente uma hipoativação no sistema 

frontoparietal e uma hiperativação na rede visual, rede de atenção dorsal e Sistema Default 

(CORTESE et al., 2012).  

Os sintomas do TDAH podem ser atribuídos a um desvio do desenvolvimento típico, 

resultado de um atraso na maturação estrutural (POSNER et al., 2020; RUBIA et al., 2014). 

Usando uma abordagem longitudinal em que a espessura cortical é considerada como um índice 

de maturação, Shaw et al. (2007) descreveram que a idade mediana para crianças com TDAH 

atingirem 50% da espessura cortical foi de 10,5 anos em comparação com 7,5 anos para as 

crianças com desenvolvimento típico, sendo que os achados foram mais acentuados no córtex 

pré-frontal medial. Esta observação suporta a maior prevalência de TDAH na infância quando 

comparada aos adultos, porém não explica a persistência dos sintomas em alguns adultos. 

Da mesma forma, a neuroinflamação tem sido investigada como um mecanismo 

potencial para gerar sintomas no TDAH. Embora esta área de pesquisa pareça preliminar, indica 

que prejuízos para a ação de neurotransmissores, o aumento do estresse oxidativo, o 

desenvolvimento neuronal anormal e os danos à barreira hematoencefálica (com ativação glial 

associada) estão relacionados ao desenvolvimento e maturação do cérebro prejudicados e, 

consequentemente, ao desdobramento de distúrbios do neurodesenvolvimento como o TDAH 

(DUNN et al., 2019; LEFFA et al., 2018b). 

Em pesquisa que utilizou avaliações com EEG, crianças e adultos com TDAH mostram 

alterações na atividade potencial relacionada a eventos de alocação de atenção, inibição, 

preparação e processamento de erro durante tarefas cognitivas (ALBRECHT et al., 
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2013; CHEUNG et al., 2016 ; GEBUREK et al, 2013), e na potência de frequência EEG 

quantitativa, principalmente potência aumentada de atividade de baixa frequência, durante o 

estado de repouso (KITSUNE et al., 2015). Estudo que examinou o valor preditivo da atividade 

cerebral na infância no resultado do TDAH em adultos indicou que as medidas de EEG em 

estado de repouso nas bandas teta e beta predizem a persistência ou remissão do TDAH (Clarke 

et al., 2011), especialmente nas regiões frontais implicadas no TDAH. 

Portanto, todos estes achados sugerem que os sintomas e as causas do TDAH resultam 

de distúrbios nas redes cerebrais em grande escala (CAI et al., 2018; MARCOS-VIDAL et al., 

2018), relacionados a anormalidades funcionais e neuroquímicas em estruturas corticais e 

subcorticais (SAMEA et al. 2019; HOOGMAN et al., 2017), que devem ser considerados nas 

intervenções terapêuticas. 

 

3.1.3.4 Fatores etiológicos 

 

A etiologia do TDAH, assim como de outros transtornos psiquiátricos parece ser 

multicausal, envolvendo fatores neurobiológicos e ambientais em uma interação complexa. Há 

evidências de que o TDAH tem um forte componente genético. Estudos familiares têm 

mostrado consistentemente que, dentro de um mesmo agrupamento familiar, pode haver um 

risco relativo ao diagnóstico de TDAH de cerca de 5 a 10 vezes em parentes de primeiro grau 

de pacientes com TDAH (BIEDERMAN, 2005; FRANKE et al., 2012). Estudos com gêmeos 

mostram estimativas de herdabilidade entre 70% e 80%, e a arquitetura genética subjacente do 

TDAH parece semelhante em diferentes dimensões de sintomas centrais e gênero (FARAONE 

et al., 2005; LARSSON et al., 2014; NIKOLAS; BURT, 2010). Essas investigações mostraram 

evidências convergentes para as vias biológicas comuns subjacentes ao TDAH, o que destaca 

que, tanto as variantes genéticas comuns, quanto as raras, são responsáveis por uma proporção 

significativa da suscetibilidade genética ao transtorno (MARTIN et al., 2015b; 

STERGIAKOULI et al., 2012; ZAYATS et al., 2016). 

Embora pareça não haver significância em todo o genoma (VAN HULZEN et al., 2016), 

a integração das principais descobertas dos diferentes estudos mostrou genes relacionados a 

funções neurobiológicas potencialmente relevantes para o TDAH, como crescimento de 

neurites, desenvolvimento central do sistema nervoso, desenvolvimento neuronal, 

diferenciação de atividade, migração de neurônios, transmissão sináptica , orientação de 

axônios , canais de K + ativados por cálcio , ligação e ativação de ligante de FGFR, entre outros 
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(MOONEY et al., 2016; SANCHEZ-MORA et al., 2015; YANG et al., 2013; ZAYATS et al., 

2015; DEMONTIS et al., 2017).  

E mesmo considerando que cada uma das variantes associadas pareça ser responsável 

por uma pequena proporção das características dos sintomas de TDAH, os polimorfismos de 

nucleotídeo simples (SNPs, sigla referente à abreviação do termo em inglês) foram estimados 

como responsáveis por 10% a 28% da herdabilidade do transtorno (ANTTILA et al., 

2018; DEMONTIS et al., 2017). Esses estudos também destacam a sobreposição de 

herdabilidade substancial entre o histórico genético do TDAH e traços relacionados ao 

transtorno, outros transtornos psiquiátricos e neurológicos ou traços comportamentais-

cognitivos, incluindo correlações positivas com Transtorno Depressivo Maior, enxaqueca, 

obesidade e tabagismo, bem como correlação negativa com resultados educacionais e QI na 

infância (ANTTILA et al., 2018; DEMONTIS et al., 2017). O risco poligênico de TDAH prediz 

hiperatividade-impulsividade e traços de desatenção na população em geral, bem como traços 

relacionados ao Transtorno do Espectro do Autismo e Transtorno de Conduta (HAMSHERE et 

al., 2013; MARTIN et al., 2014).  

No geral, embora esteja bem estabelecido que o TDAH é uma condição altamente 

hereditária com uma arquitetura genética complexa, com inúmeras regiões e centenas de genes 

candidatos, ainda não foi identificado nenhum fator genético que seja indiscutivelmente 

necessário para causar o transtorno (LI et al., 2014; SCHUCH et al., 2015). Mais pesquisas são 

necessárias para identificar os fundamentos genéticos específicos do transtorno e sua 

persistência ou não na idade adulta.  

A programação epigenética é influenciada pelo código genético e pelo ambiente em que 

vive o indivíduo, embora a contribuição do ambiente para a etiologia do transtorno pareça ser 

menor do que a dos fatores hereditários, com cerca de 22% da variação do TDAH explicada 

por fatores ambientais (FARAONE et al., 2005; NIKOLAS e BURT, 2010). Os mecanismos 

epigenéticos constituem processos intracelulares dinâmicos que traduzem os estímulos 

ambientais em modificações na expressão gênica (COSTA, 2019). O termo epigenética refere-

se a qualquer modificação potencialmente hereditária que altera a expressão do gene sem alterar 

diretamente a sequência de nucleotídeos do DNA. Inclui alterações transitórias e modificáveis 

dentro de uma célula, bem como mecanismos estáveis responsáveis pela identidade fenotípica 

de um tipo celular (COSTA, 2019). Esses mecanismos influem em processos celulares básicos, 

como a plasticidade sináptica para a aprendizagem e consolidação da memória (GRAFF; 

MANSUY, 2009). No âmbito molecular, mecanismos epigenéticos são modificações 

bioquímicas do DNA e das proteínas histonas – os principais constituintes da cromatina. 
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Mecanismos adicionais envolvendo RNA de interferência e proteínas priônicas também 

contribuem para a regulação epigenética (GRAFF;  MANSUY, 2008). 

Já foi sugerido que mecanismos epigenéticos podem estar relacionados à etiologia do 

TDAH (COSTA, 2019). O conceito de interação gene/ambiente está de acordo com estudos 

epidemiológicos revelando, além do risco genético, associações entre TDAH e adversidade 

ambiental, incluindo fatores de risco pré e perinatal (estresse materno, tabagismo ou consumo 

de álcool durante a gravidez, baixo peso ao nascer, prematuridade), toxinas 

ambientais (organofosforados, bifenilos policlorados , chumbo), condições psicossociais 

desfavoráveis (privação severa na primeira infância, hostilidade materna) e fatores nutricionais 

(FARAONE et al., 2015).  

Assim, vários estudos apoiam a influência de variantes genéticas nos efeitos de fatores 

de risco ambientais para TDAH (FRANKE; BUITELAAR, 2018), com interações encontradas, 

por exemplo, entre o gene receptor da dopamina 4 (DRD4) e exposição ao tabagismo pré-natal 

(PLUESS et al., 2009); gene transportador de dopamina (SLC6A / DAT1) e uso materno de 

álcool durante a gravidez (BROOKES et al., 2006); o gene transportador de serotonina 

SLC6A4 / SERT e estresse psicossocial (MANDELLI et al., 2008), privação institucional 

(KUMSTA et al., 2010) e adversidade psicossocial (LAUCHT et al., 2007 ); o gene da 

monoamina oxidadese (MAOA) e comportamento parental negativo (LI ; LEE, 2012); 

e ADGRL3 / LPHN3 e estresse materno durante a gravidez (CHOUDHRY et al., 2012). O 

mesmo ADGRL3 / LPHN3 está associado ao risco para o desenvolvimento de transtornos de 

conduta e abuso de drogas (ARCO-BURGOS et al., 2019). 

A maioria dos fatores ambientais que são considerados por, aparentemente, aumentar a 

susceptibilidade ao TDAH e ao transtorno comórbido, agem no pré-natal, sugerindo que a 

exposição a riscos ambientais teria mais impacto se ocorresse durante um período crítico de 

desenvolvimento (MILL e PETRONIS, 2008; SPIERS et al., 2015; KIM et al. 2020). Embora 

deva ser mantido em mente que os fatores de risco associados a um transtorno não são 

necessariamente causais, há evidências que sugerem que a exposição precoce ao fumo, álcool 

e drogas ilícitas, bem como fatores nutricionais e metabólicos, obesidade materna, baixo peso 

ao nascer, processos alérgicos na primeira infância, exposição materna ao acetaminofeno 

durante a gravidez ou as mudanças na composição do microbioma podem afetar 

permanentemente a regulação da transcrição por meio de alterações epigenéticas, e acredita-se 

que isso contribua para as consequências duradouras na saúde da prole (LOCHE e OZANNE, 

2016; KIM et al. 2020).  
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Os períodos fetal, perinatal e adolescente são os períodos de desenvolvimento de 

maior plasticidade fenotípica, contribuindo amplamente para a programação do 

desenvolvimento, e o epigenoma é sensível aos desafios ambientais aplicados durante essas 

janelas críticas de desenvolvimento. Vários fatores de risco que geralmente acompanham os 

distúrbios comportamentais parecem estar envolvidos nessas modificações epigenéticas, 

especialmente o estresse no início da vida incluindo trauma, abuso e negligência (LOCHE e 

OZANNE, 2016).  

Nutrição e estilo de vida, bem como adversidades ambientais em geral, são considerados 

modificadores epigenéticos potentes, com interações complexas entre componentes 

alimentares, toxinas ambientais ou drogas de abuso e metilação de DNA, modificações de 

histonas e mecanismos baseados em RNA (LANGE, 2017). Estes fatores relacionados à 

epigenética levam à regulação dinâmica da expressão gênica que controla o fenótipo da célula 

neural e a função cerebral (ROBISON; NESTLER, 2011). 

Muitos estudos fornecem uma visão inicial sobre a base epigenética do TDAH, 

ressaltando a relevância da metilação diferencial do DNA em genes relacionados à função do 

sistema transmissor monoaminérgico, colinérgico e GABAérgico e processos de 

neurodesenvolvimento que desempenham um papel na formação, maturação e plasticidade de 

redes cerebrais distintas (HEINRICH et al., 2017; VAN MIL et al., 2014; WALTON et al., 

2017; WILMOT et al., 2016) 

 

3.1.3.5 Tratamentos 

 

Embora, em alguns casos, o TDAH possa ser o ponto de entrada para uma trajetória de 

vida considerada negativa e difícil, outros pacientes podem ver a sintomatologia regredir e até 

mesmo transformar alguns déficits em comportamentos adaptativos, levando vidas bem-

sucedidas. Tal possibilidade sugere que há potencial para melhora em muitos pacientes com 

TDAH, especialmente quando identificado precocemente e recebendo tratamento ideal 

(FARAONE et al., 2015).  

Em todas as idades, o tratamento recomendado de TDAH deve ser multimodal, 

incluindo farmacoterapia, psicoeducação e psicoterapia especializada – como o treinamento 

cognitivo, terapia cognitivo-comportamental e terapia familiar ou de casal, se necessário 

(FARAONE et al., 2015; KOOIJ et al., 2010 ; FALTINSEN et al., 2019). 

O tratamento medicamentoso com indicação para TDAH pode ser dividido em dois 

grupos: estimulantes  e não estimulantes (SIBLEY et al., 2014; CATALÁ-LÓPES et al., 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/phenotypic-plasticity
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/epigenome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epigenetic-modification
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/early-life-stress
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0150
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dna-methylation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/histone-modification
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/histone-modification
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0138
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/neural-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/neural-cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0209
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0109
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0253
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0262
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0076
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/psychoeducation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/psychotherapy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cognitive-behavioral-therapy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0076
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0134
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/analeptic


40 

 

2015). Metilfenidato e anfetaminas são as opções estimulantes 

e atomoxetina, guanfacina e clonidina são os não estimulantes (FARAONE et al., 2015). Os 

mesmos medicamentos são usados ao longo da vida na prática clínica, mas apenas 

metilfenidato, lisdexanfetamina e atomoxetina são oficialmente aprovados para o tratamento de 

TDAH na infância e na idade adulta na maioria dos países europeus (FALTINSEN et al., 

2019). Há muito mais ensaios clínicos avaliando a eficácia e a segurança desses medicamentos 

em crianças (FALTINSEN et al., 2019; FARAONE; BUITELAAR, 2010; FRIDMAN et al., 

2015). Vemos também, em ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo e 

metanálises, a eficácia e segurança de drogas estimulantes e não estimulantes para TDAH 

também em adultos (FRIDMAN et al., 2015).  

Metilfenidato é o medicamento mais utilizado para tratar a sintomatologia do TDAH 

(SINGH, 2008). O uso de estimulantes realmente melhora a performance cognitiva, porém, há 

muitas controvérsias em relação aos efeitos associados ao uso em longo prazo (NCCMH, 2009; 

FINDLING, 2008). Em termos de efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, os mais 

comuns são diminuição do apetite , distúrbios do sono, dores de cabeça, sonolência, 

choro, desconforto abdominal , náuseas e vômitos, irritabilidade, alterações de 

humor, constipação, fadiga, sedação e aumento da pressão arterial e do ritmo dos batimentos 

cardíacos. Os relatos de atrasos no crescimento e perda de peso devido ao uso de estimulantes 

parecem atenuar com o tempo e não afetar a altura e o peso finais na idade adulta 

(FREDRIKSEN et al., 2013).  

Principalmente entre adolescentes e adultos, surgem problemas com o desenvolvimento 

de tolerância, adição e potencial de abuso (LICHTENSTEIN et al., 2012). E nota-se que ocorre 

a cessação dos efeitos após descontinuação do uso da medicação (MCCARTHY et al., 2009). 

Porém, preocupações do público de que o tratamento com estimulantes na infância e na 

adolescência pode aumentar o uso de substâncias ilícitas na idade adulta parecem 

infundadas. Uma metanálise abrangente de estudos de longo prazo indica resultados 

comparáveis entre crianças com e sem histórico de tratamento medicamentoso para qualquer 

uso e abuso de substâncias ou resultado de dependência em todos os tipos de substâncias 

(HAMSHERE et al., 2013). Pelo contrário, estudos de registro escandinavos (CHANG et al., 

2014b ; DALSGAARD et al., 2014) descobriram que a medicação para TDAH não estava 

associada ao aumento da taxa de abuso de substâncias e seus dados ainda sugeriram um efeito 

preventivo no longo prazo em relação ao abuso de substâncias (CHANG et al., 2014). 

Há relatos de vários efeitos adversos descritos na literatura, dentre eles, eventos 

cardiovasculares, psicose, desordens do sono, inapetência, restrição do crescimento, 
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irritabilidade (NCCFMH, 2009; SINGH, 2008; VOLKOW e SWANSON, 2013; VITIELLO, 

2008). Estudos de coorte , no entanto, não encontraram um aumento de eventos 

cardiovasculares graves após medicamentos para TDAH em crianças ou adultos, embora tanto 

os estimulantes quanto a atomoxetina tenham sido associados a ligeiros aumentos na frequência 

cardíaca e pressão arterial (COOPER et al., 2011). Necessário considerar, ainda, que cerca de 

30% dos pacientes com TDAH não respondem aos tratamentos disponíveis atualmente 

(FARAONE et al., 2015).  

Um grande estudo sueco baseado em registro de adultos com TDAH descobriu que o 

tratamento com medicamentos para TDAH reduz significativamente o risco de criminalidade 

(LICHTENSTEIN et al., 2012). Outro estudo sueco relatou que homens adultos com TDAH 

tiveram um risco 58% reduzido de acidentes de trânsito graves em períodos de tratamento, em 

comparação com períodos sem tratamento (CHANG et al., 2014). Isso foi confirmado em um 

estudo recente baseado em indivíduos com TDAH de um grande banco de dados de sinistros 

de seguros, que encontrou resultados semelhantes em um cenário dos EUA e também entre 

mulheres (CHANG et al., 2017).  

Existem ainda abordagens não farmacológicas utilizadas no controle e tratamento do 

TDAH ao longo da vida. Em muitos países, para crianças e adolescentes com TDAH leve, as 

intervenções não farmacológicas são o tratamento de primeira linha e a recomendação é 

combinar o tratamento não farmacológico e o tratamento medicamentoso apenas em casos 

graves (FARAONE et al., 2015).  

São apontadas inconsistências para os resultados em todas as pesquisas relacionadas a 

tratamentos para o TDAH (CATALÁ-LÓPES et al., 2015), sendo que a exclusividade de 

tratamentos não farmacológicos na infância, como a terapia comportamental, demonstrou 

menor eficácia na redução dos sintomas essenciais do que a exclusividade de tratamentos 

medicamentosos para o TDAH (SONUGA-BARKE et al., 2013), mas podem ter benefícios 

importantes para minimizar comorbidades e os problemas socioemocionais consequentes ao 

transtorno (JENSEN, 1999; JENSEN et al., 2001). Estudos relataram que a terapia cognitivo-

comportamental (TCC) individual (ANTSHEL et al., 2014) e a TCC em grupo (VIDAL et al ., 

2015) podem ser tratamentos eficazes para adolescentes com TDAH.  

Uma recente revisão comparativa dos efeitos das terapias farmacológicas e 

comportamentais (RAJEH et al., 2016) concluiu que os estimulantes são muito eficazes durante 

o período em que são tomados e, embora os benefícios de curto prazo sejam evidentes, os de 

longo prazo não são. Já as intervenções comportamentais desempenham um papel fundamental 

para a melhoria em longo prazo do funcionamento executivo e das habilidades organizacionais. 
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Há uma escassez de estudos randomizados de longo prazo controlados com placebo e a 

literatura atual não é conclusiva sobre qual é a melhor intervenção. De qualquer maneira, 

evidências mostram que a combinação de intervenções psicofarmacológicas, acadêmicas e 

comportamentais, produz taxas de resposta positiva para o controle dos sintomas do TDAH de 

até 80% (AUSTERMAN, 2015). De particular importância é a transição dos serviços da 

infância para os adultos, exigindo a continuação do apoio médico e psicológico (MAGON e 

MULLER, 2012).  

Descobertas promissoras também aumentam a possibilidade de intervenções baseadas 

na meditação mindfulness como um tratamento eficaz para os sintomas de TDAH 

(CAIRNCROSS; MILLER, 2020). Para outros tipos de tratamentos não farmacológicos, 

como neurofeedback , mais evidências de eficácia de ensaios clínicos randomizados com 

avaliação cega são necessárias para adolescentes e adultos (CORTESE et al., 2016; DALEY et 

al., 2014). Conforme conclui Catalá-Lópes et al. (2015), os tratamentos para o TDAH da 

atualidade não se mostram totalmente eficazes para todos os pacientes, necessitando-se 

relativizar os prováveis resultados de acordo com as peculiaridades de cada indivíduo. 

O papel significativo das anormalidades cerebrais na sintomatologia de TDAH 

encorajou investigações como a da presente pesquisa. Buscamos uma opção de tratamento que 

visa à modulação dos sintomas de TDAH, alterando e remediando as funções neurocognitivas 

que apontam prejuízos de desempenho. Para este cenário, a Estimulação Transcraniana por 

Corrente Contínua (ETCC) é uma técnica de estimulação cerebral não invasiva, indolor e bem 

tolerada que vem ganhando popularidade crescente no estudo da neurociência humana, tanto 

na área de pesquisa quanto na prática clínica durante a última década (LEFAUCHEUR et al., 

2017; VICARIO et al., 2019; HARTY et al., 2016). Estudos recentes têm encontrado melhora 

significativa na atenção e no controle inibitório em crianças com TDAH após o tratamento com 

ETCC (BANDEIRA et al., 2016; BREITLING et al., 2016; CACHOEIRA et al., 2017; 

SOLTANINEJAD et al., 2019).  Em outros domínios de desenvolvimento, como a memória, 

não foram ainda observados efeitos evidentes (NEJATI et al., 2017; SOFF et al., 2017; 

SOTNIKOVA et al., 2017). 

 

3.2   Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) 

 

A ETCC consiste em uma técnica de modulação cortical não invasiva e indolor. Ela é 

feita através de um pequeno gerador de corrente contínua, conectado aos eletrodos por fios 

condutores, que produz uma corrente de baixa voltagem seguindo do lado positivo, o ânodo, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0033
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neurofeedback
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/randomized-clinical-trial
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0060
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para o lado negativo, o cátodo (DASILVA et al., 2011; COSMO et al., 2015). Através da 

aplicação desta corrente contínua de baixa intensidade sobre o couro cabeludo, pode ocorrer a 

modulação da excitabilidade cortical espontânea, sendo que a estimulação anódica favorece o 

aumento da taxa de disparos, impulsionando a despolarização da membrana pós-sináptica 

levando a um aumento dos níveis intracelulares de cálcio. Para a estimulação catódica os efeitos 

podem basear-se em uma hiperpolarização do potencial de membrana, o que leva à depressão 

da força sináptica (NIESCHE et al., 2008; DYMOND et al., 1975). Então, ao mudar o potencial 

de membrana em repouso (NITSHE; PAULUS, 2000), pode haver tanto a elevação 

(estimulação anódica) quanto redução da excitabilidade (catódica), sendo, portanto, a 

modulação cortical dependente da polaridade da corrente aplicada (NITSCHE; PAULUS, 2000; 

NITSCHE et al, 2003; LIEBETANZ, 2002). Forma-se um circuito elétrico que não provoca 

potencial de ação neuronal (NITSCHE et al., 2008; BRUNONI et al., 2012) e que pode induzir 

alterações agudas e neuroplásticas da excitabilidade cortical no nível macroscópico (KUO; 

NITSCHE, 2016) e assim interferir no desempenho de diferentes funções, dentre elas as funções 

motoras e cognitivas (DASILVA et al., 2011; STAGG; NITSCHE, 2011). No entanto, esta 

definição traz inconsistências, pois o efeito dependente da polaridade não se mostra sempre 

linear e pode ser afetado por diferentes fatores externos e individuais, como localização e 

orientação de células e árvores dendríticas, taxa e natureza da atividade neuronal local 

(NITSCHE; PAULUS, 2000), além dos parâmetros de estimulação, como densidade de 

corrente, polaridade, duração da estimulação e/ou montagem geométrica de eletrodos 

(NITSCHE et al, 2008; WOODS; MARTIN, 2016).  

Os efeitos sugerem que exista uma alteração plástica após a utilização da estimulação. 

Levando em consideração efeitos específicos, a corrente originada pelo gerador chega ao 

eletrodo anódico e atravessa a pele, músculos e a calota craniana, estruturas membranosas e 

contingente liquórico. Embora os mecanismos fisiológicos ainda não sejam completamente 

compreendidos, e mesmo considerando que ocorra redirecionamento da maior parte de corrente 

entre os tecidos acima do córtex, uma quantidade suficiente de corrente chega a estruturas 

corticais modificando mecanismos que abrangem a regulação de uma variedade de 

neurotransmissores como a dopamina, acetilcolina e serotonina, e também atuam em diversos 

canais da membrana neuronal, tais como os de sódio e os de cálcio. Além disso, a ETCC 

catódica é também influenciada pela neurotransmissão GABAérgica via interneurônios. Nota-

se também que ocorre a modulação de receptores N-metil D-aspartato (NMDA) (NITSCHE, 

2007; MATTSON, 2008), induzindo, assim, modificações intracelulares nas células pós-

sinápticas que resultam na potenciação de longa duração (long-term potentiation – LTP) e na 
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depressão de longa duração (long-term depression – LTD). Sendo que LTP e LTD são 

mecanismos associados à plasticidade neuronal (LUSCHER, et al. 2012). 

Para Cosmo e Sena (2017), a direção da corrente e o posicionamento espacial/neuronal 

interferem nos resultados. A montagem e dimensões dos eletrodos influenciam diretamente nos 

efeitos e duração da ação. Uma ação mais focal pode ser obtida com a ETCC feita através de 

pequenos eletrodos, gerando maior densidade de corrente. A montagem cefálica, ou seja, com 

o eletrodo posicionado sobre o escalpo, garante uma maior distribuição da corrente elétrica e a 

extensão anatômica dos efeitos modulares. E, a duração dos efeitos, sugere uma modificação 

duradoura e funcional das redes cerebrais, modulando a neuroplasticidade (COSMO; SENA, 

2017; COSMO et al. 2020). 

É a mais simples das técnicas de estimulação cerebral não invasiva devido a sua 

portabilidade, e simplicidade operacional, com perfil de segurança favorável (DASILVA et al., 

2011; BRUNONI et al., 2011; NITSCHE et al., 2008; NITSCHE et al., 2003; NITSCHE; 

PAULUS, 2000). Tais vantagens facilitam sua aplicação clínica, pois garantem a flexibilidade 

de aplicação em ambiente ecológico (por exemplo, em casa ou na escola) podendo inclusive ser 

pareada com treino cognitivo. Além disso, a ETCC se destaca entre outras técnicas de 

estimulação cerebral, como estimulação magnética transcraniana e estimulação cerebral 

profunda, devido à sua capacidade de modular a atividade neuronal espontânea, em vez de 

induzir diretamente potenciais de ação (LIEBETANZ et al., 2002; NITSCHE et al., 2008; 

NITSCHE et al., 2003; NITSCHE ; PAULUS, 2000). 

Em relação aos parâmetros de segurança, os efeitos colaterais mais frequentes da ETCC 

são locais e descritos como sensação de formigamento leve, relatado pelos pacientes em 

aproximadamente 70,6% dos casos, seguido por fadiga moderada, sentida por 35,3% dos 

participantes, e uma sensação de coceira leve, ocorrendo em 30,4% dos casos. Episódios de dor 

de cabeça (11,8%), náusea (2,9%) e insônia (0,98%) foram relatados como episódios raros. 

Uma preocupação quando se aplicam eletrodos na pele é com a possibilidade de queimaduras, 

que são prevenidas com o uso de esponjas embebidas em solução salina envolvendo os 

eletrodos. Até o momento, não foram descritas quaisquer lesões dermatológicas associadas à 

ETCC. Não são encontrados na literatura nenhum relato de efeitos adversos em longo prazo 

(BIKSON et al., 2016). 

A ETCC vem sendo utilizada para modular uma variedade de funções cognitivas 

(GHANAVATI et al., 2019; NEJATI; SALEHINEJAD; NITSHE, 2018; KUO; NITSCHE, 

2012; GHANAVATI; NEJATI; SALEHINEJAD, 2018) ou melhorar os sintomas / déficits em 

populações saudáveis e clínicas (LEFAUCHEUR, 2016). Na última década, há indícios de que 
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o ETCC foi eficaz para reduzir os sintomas de diversos distúrbios neurológicos e psiquiátricos 

(FILMER; DUX, 2014; SHAH-BASAK ET AL., 2019). Sua aplicação para tratamento de 

transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente TDAH, ganhou atenção nos últimos anos 

(VICARIO; NIETSCHE, 2019), porém, a eficácia do método para tratamento do TDAH, e as 

diferentes possibilidades de parâmetros de estimulação e montagens, ainda não está bem 

documentada e necessita de mais pesquisas. Além disso, a maioria dos estudos clínicos em 

ETCC até agora tem focado em populações adultas e há uma grande necessidade de mais 

pesquisas em pacientes pediátricos (VICARIO; NIETSCHE, 2019; CIECHANSKI ; KIRTON, 

2016). Considerando o fato de que os cérebros infantis ainda estão em desenvolvimento e têm 

neuroplasticidade acelerada comparada com o dos adultos (STORTELDER; 

PLOEGMAKERS-BURG, 2010), a ETCC pode ser considerada uma terapia potencial para 

alguns transtornos pediátricos, particularmente quando não há alternativas viáveis e seguras 

(EL-HAGRASSY et al., 2018). Neste sentido, nos parece importante investir na pesquisa sobre 

os efeitos da ETCC no TDAH, pois os conhecimentos sobre esta técnica ainda são relativamente 

limitados, justificando uma investigação mais aprofundada, que é a principal motivação do 

presente trabalho. 

 

3.2.1   ETCC para crianças e adolescentes com TDAH 

 

Visando a investigar a eficácia da ETCC como tratamento dos déficits 

neuropsicológicos no TDAH, segue uma revisão de artigos publicados até outubro de 2020 na 

base de dados PubMed sobre o assunto. A pesquisa de revisão bibliográfica foi realizada com 

o uso dos seguintes termos descritores: “tDCS in children and adolescents with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder” e “tDCS in adolescents with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder”, sem uso de filtro com delimitação de tempo. Os critérios de inclusão para a seleção 

dos artigos foram: “estudos realizados com seres humanos”; “envolvendo crianças e 

adolescentes”. Foram excluídos estudos de revisão, metanálises, estudo com utilização de 

modelo animal e ETCC aplicada em outras patologias.  

Os artigos revisados nos falam sobre as regiões do cérebro que estão envolvidas de 

forma proeminente na resposta à ETCC de acordo com a fisiopatologia do TDAH e quais 

parâmetros de estimulação são importantes para a melhora do desempenho em tarefas de 

atenção e de funções executivas para estes pacientes (BANDEIRA et al., 2016; BREITLING et 

al., 2016; NEJATI et al., 2017; SOFF et al., 2017; SOLTANINEJAD et al., 2019; 

SOTNIKOVA et al., 2017). Como já vimos, o TDAH é um importante transtorno do 
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neurodesenvolvimento, com notável heterogeneidade nos sintomas, etiologias e resposta ao 

tratamento. Estudos recentes têm enfatizado as disfunções executivas e anormalidades 

funcionais cerebrais subjacentes à fisiopatologia do TDAH (NIGG et al., 2018; 

CASTELLANOS; PROAL, 2012) sugerindo que a modulação da atividade cortical nas regiões 

cerebrais envolvidas via ETCC pode melhorar os sintomas neuropsicológicos (COSMO et al., 

2015). O estudo da ETCC como abordagem terapêutica para o TDAH, é inspirado em resultados 

com outras síndromes neuropsiquiátricas que respondem a este método (LEFAUCHEUR, 

2016). A síntese da metodologia dos trabalhos revistos pode ser vista no Quadro 2 e a síntese 

dos resultados no quadro 3. 

No trabalho de Soltaninejad et al. (2019), um estudo crossover, single-blind e placebo-

controlado, 20 adolescentes receberam uma única sessão de 15 minutos de ETCC à 1,5mA, 

sobre o córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) esquerdo. O mesmo protocolo foi utilizado 

para três intervenções: estimulação anódica, catódica e placebo. Os resultados indicaram que a 

estimulação catódica resultou em melhora no controle de impulsos durante tarefa “Go, no Go”, 

comparado ao grupo anódico e placebo (em relação a estímulos não-go). Já a estimulação 

anódica resultou em maior número de respostas corretas (Go) na mesma tarefa, apenas quando 

comparado ao grupo placebo. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

na acurácia e no tempo de reação para tarefa Stroop. Os autores concluíram então que a ETCC 

catódica e anódica sobre o córtex dorso lateral esquerdo poderia aumentar a inibição e precisão 

de resposta, respectivamente, resultando em melhor controle inibitório. 

Bandeira et al (2016), realizaram um estudo piloto de cinco sessões consecutivas de 30 

minutos de estimulação anódica sobre o CPFDL esquerdo com ETCC online em 2mA, com 

eletrodo de retorno na área supraorbital direita, com nove crianças e adolescentes com TDAH. 

Compararam o desempenho pré e pós-intervenção em testes que avaliam atenção visual, 

memória de trabalho visual e verbal e controle inibitório. Os resultados apontaram que a ETCC 

poderia aumentar a atenção seletiva, reduzir o déficit de atenção e melhorar o controle 

inibitório. Não foram observados resultados significantes quanto ao desempenho para a 

memória operacional. 

Breitling et al (2016) estudaram ETCC sobre o giro frontal inferior direito, com eletrodo 

de referência colocado sobre a área mastoide esquerda, para avaliar os efeitos sobre a 

capacidade de filtrar interferências, um dos componentes do controle inibitório. Por meio de 

três sessões separadas por intervalo de uma semana e definidas de forma aleatória para 

estimulações anódica, catódica e placebo, utilizando os mesmos parâmetros para adolescentes 

com TDAH comparados a grupo controle de indivíduos típicos, percebeu-se que os resultados 
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iniciais não mostraram diferenças estatísticas devido a um efeito de aprendizagem. Os autores 

decidiram então explorar apenas a 1ª sessão de cada sujeito. Nesta nova análise, notaram uma 

redução do número de erros de comissão (ou seja, erros por ação da impulsividade) e na 

variabilidade do tempo de reação, entre os indivíduos com TDAH submetidos à estimulação 

anódica em comparação com o grupo placebo. Não foram observados achados significativos 

após a estimulação catódica. 

Sotnikova et al (2017) fizeram um delineamento experimental cruzado, estudo duplo-

cego e controlado por estimulação placebo. Após a randomização, dezesseis adolescentes com 

TDAH foram submetidos à ETCC anódica sobre o CPFDL esquerdo (1 mA, 20 min) ou 

estimulação simulada e o cátodo foi posicionado sobre o córtex motor. Simultaneamente, foi 

realizada ressonância magnética durante a tarefa de memória operacional N-back. A ETCC 

levou a uma maior ativação (comparada com a estimulação simulada) do CPFDL esquerdo e 

também do córtex pré-motor esquerdo, do córtex motor suplementar esquerdo e do precuneus. 

Os efeitos da ETCC foram duradouros e influenciaram a conectividade funcional em estado de 

repouso até 20 min após a estimulação, com padrões de conectividade do CPFDL, reforçada 

após ETCC, delineando a rede de memória operacional. No entanto, ao avaliar o desempenho 

para a memória de trabalho com um teste adaptado que combinava tarefas N-back e Go/No-

Go, foram encontrados mais erros de omissão e menos precisão de desempenho no grupo ativo 

quando comparados com o grupo placebo, apesar de uma melhora no tempo de reação. A 

hipótese dos autores foi de que, em adolescentes com TDAH, a estimulação anódica pode 

melhorar o desempenho motor, mas ao custo de menor precisão. 

Nejati et al (2017), estudaram os efeitos da ETCC para as funções executivas em dois 

experimentos cruzados, duplo-cego, controlado por placebo, em 25 crianças com TDAH, 

ambos com intensidade da corrente de 1 mA por 15 min com um intervalo de 72 horas entre as 

sessões. Os sujeitos foram divididos em dois experimentos. No primeiro experimento, 15 

crianças receberam estimulação anódica sobre o CPFDL direito com o cátodo posicionado 

sobre o CPFDL esquerdo. Em seguida, após 3 dias, a mesma montagem foi aplicada para a 

intervenção falsa. Para o segundo experimento, 10 crianças receberam estimulação anódica 

sobre o CPFDL esquerdo com o cátodo posicionado sobre o córtex orbitofrontal (COF) direito. 

Após três dias, receberam nova estimulação com a mesma montagem, mas com a polarização 

invertida. Mais três dias depois, este grupo recebeu a estimulação placebo. Os participantes 

foram submetidos à tarefa Go / No-Go, teste N-back, teste Wisconsin Card Sorting Test 

(WCST) e tarefa Stroop após cada sessão de ETCC. No que diz respeito à memória de trabalho, 

observaram uma diminuição significativa no tempo de reação usando o N-back após a 

http://journals.sagepub.com/author/Nejati%2C+Vahid
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estimulação anódica sobre o CPFDL esquerdo com cátodo no CPFDL direito (experimento 1) 

em comparação com placebo, mas nenhuma diferença foi observada quanto à precisão das 

respostas. No experimento 2, apenas a montagem com ânodo sobre o CPFDL esquerdo e o 

cátodo no COF direito mostrou aumento significativo da precisão, mas o tempo de resposta foi 

diminuído, em comparação com a montagem 2 e o placebo. Quanto às demais funções 

executivas avaliadas (controle inibitório, controle de interferência e flexibilidade cognitiva), 

para o experimento 1, não foram encontradas diferenças significativas na tarefa Go/No-Go ou 

para a flexibilidade cognitiva entre as intervenções ativas e placebo, sugerindo que não houve 

melhora para o controle inibitório após a estimulação anódica para o CPFDL esquerdo e 

catódica para o CPFDL direito. No entanto, um efeito significativo na inibição da resposta à 

interferência foi observado no desempenho da tarefa Stroop, com melhor precisão. Para o 

experimento 2, a montagem com o ânodo sobre o COF direito e o cátodo sobre CPFDL 

esquerdo mostrou um aumento significativo da precisão de respostas do tipo NO-GO em 

comparação com placebo. Houve uma redução significativa dos erros perseverativos no WCST 

após a estimulação com ambas as montagens, com achados mais eficazes associados à primeira 

montagem, implicando o aumento da atividade do CPFDL esquerdo e a modulação catódica do 

COF direito aumentando a flexibilidade cognitiva e reduzindo a impulsividade. Os resultados 

indicaram então que a ETCC CPFDL esquerda anódica afetou mais claramente as funções de 

controle executivo (por exemplo, memória de trabalho, inibição de interferência), enquanto a 

ETCC CPFDL esquerda catódica melhorou o controle inibitório. A flexibilidade cognitiva, 

relacionada à troca de tarefas, beneficiou-se da CPFDL-COF combinada, mas não apenas da 

estimulação do CPFDL.  

Soff et al (2017) estudaram a ETCC com quinze adolescentes com TDAH (12-16 anos, 

03 meninas e 12 meninos). Utilizaram um delineamento cruzado, randomizado, duplo-cego, 

placebo-controlado, com 1 mA de estimulação anódica sobre o CPFDL esquerdo com eletrodo 

de retorno colocado sobre o vértice, comparado ao grupo com estimulação placebo, uma vez ao 

dia por 5 dias cada, com uma pausa de 2 semanas e novamente repetiram o processo, alternando 

os participantes em grupos com estimulação ativa e placebo. Para a avaliação dos efeitos, os 

pacientes de ambos os grupos realizaram o QbTest entre os dias 2 e 5. Os mesmos testes 

cognitivos foram repetidos também sete dias após o término das sessões de aplicação. ETCC 

anódica causou uma redução significativa nos sintomas clínicos de desatenção e impulsividade 

em adolescentes com TDAH em comparação com a estimulação simulada. Os efeitos clínicos 

foram apoiados por uma redução significativa na desatenção e hiperatividade em um teste de 

memória de trabalho padronizado (QbTest). Os efeitos descritos foram mais pronunciados 7 
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dias após o término da estimulação, fato que enfatiza as mudanças clínicas e neuropsicológicas 

de longa duração após a ETCC. 

A seguir, vemos a síntese dos aspectos metodológicos dos trabalhos estudados no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Síntese da metodologia dos estudos anteriores 

Autores e ano 

de 

publicação 

N 
Idades 

(anos) 

Montagem/ 

Tamanho 

eletrodos 

Inten-

sidade 
Duração Polaridade 

On-/off 

line 
Controle Testagem 

          

Bandeira et al. 

(2016) 
9 8 a 14 

F3/FP2 (5x5 

cm) 
2 mA 

5 sessões / 30 

min 
Anódica Off line Placebo 

NEPSY 

II 
         TAVIS-3 

Breitling et al. 

(2016) 
21 

13 a 

17 

F8/Mastoide 

(5x7 cm) 
1 mA 

1 sessão/20 

min 
Anódica Online Placebo 

Flanker 

taks 

   F8/Mastoide 

(5x7 cm) 
1 mA 

1 sessão/20 

min 
Catódica Online Placebo 

Flanker 

taks 
          

Nejati el al. 

(2017) exp 1 
15 8 a 12 F3/F4 (5x5) 1 mA 

1 sessão/15 

min 
Anódica Off line Placebo 

Go/No-

Go 

         N-Back 
WCST 

Nejati el al. 

(2017) exp 2 
10 7 a 11 F3/Fp2 (5x5) 1 mA 

1 sessão/15 

min 
Anódica Off line Placebo 

Go/No-

Go 

   F3/Fp2 (5x5) 1 mA 
1 sessão/15 

min 
Catódica Off line Placebo 

Go/No-
Go 

          

Soff et al. 

(2017) 
15 

12 a 

16 
F3/Cz 1 mA 

5 sessões/20 

min 
Anódica Off line Placebo Qb-Test 

          

          

Soltaninejad et 

al. (2019) 
20 

15 a 

17 

F3/Fp2 (5x7 

cm) 

1,5 

mA 
1 sessão/8 min Anódica Off line Placebo 

Go/No-

Go 

   F3/Fp2 (5x7 

cm) 

1,5 

mA 
1 sessão/8 min Catódica Off line Placebo 

Go/No-

Go 
          

Sotnikova et al. 

(2017) 
16 

12 a 

15 

F3 (3x4cm) / 

Cz (5x7cm) 
1 mA 

1 sessão/20 

min 
Anódica Online Placebo 

Go/No-

Go 

 

 

Abaixo, no Quadro 3, podemos visualizar, de forma rápida, a síntese dos resultados 

encontrados nos trabalhos revisados, em que percebemos como a maioria indica melhora do 

controle de impulsos (seis dos sete trabalhos), seguida pela melhora do tempo de reação de 

respostas (quatro dos sete trabalhos). Outros resultados encontrados são a melhora de índices 

de atenção em dois estudos, melhora da memória de trabalho e das capacidades de alternância 

e flexibilidade cognitiva em mais outros dois e da velocidade de processamento apenas em um. 

Importante lembrar que os resultados estão condicionados às metodologias para a análise dos 

estudos e aos testes utilizados para registrar os seus efeitos. 
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Quadro 3 – Síntese dos resultados apresentados nos estudos revisados 

Autores e ano de 

publicação 
Cognição Atenção 

Velocidade de 

Processamento  

Memória 

de 
trabalho 

Alternância / 

Flexibilidade 

Tempo de 

reação 

Controle 

de 
Impulsos 

        

Bandeira et al. (2016)             

        

Breitling et al. (2016)           

        
Nejati el al. (2017) 

exp 1            

        
Nejati el al. (2017) 

exp 2          

        

Soff et al (2017)            

        
Soltaninejad et al. 

(2019)          

        

Sotnikova et al (2017)                

 

Há mais dois trabalhos que têm relevância para serem mencionados nesta revisão, apesar 

de usarem corrente oscilatória (SO-ETCC). Prehn-Kristensen et al (2014) realizaram um ensaio 

com um desenho cruzado, usando estimulação anódica bilateral por corrente oscilatória nas 

regiões frontais (F3 e F4, de acordo com electroencefalograma), durante o sono em 12 crianças 

de 10 a 14 anos com TDAH em comparação com 12 jovens saudáveis com 9 a 14 anos. Antes 

da estimulação, as crianças com TDAH exibiam pior consolidação da memória dependente do 

sono em comparação com os controles saudáveis. Após a estimulação ativa, controles e 

pacientes apresentaram desempenho semelhante, indicando melhora da memória declarativa no 

grupo com TDAH. Já a estimulação placebo não alterou o desempenho de ambos os grupos. 

Do mesmo grupo de pesquisadores, Munz et al (2015), a partir da constatação de que 

oscilações lentas (SO) durante o sono não-REM mostraram-se menos funcionais e, como tal, 

podem estar envolvidas em déficits de memória dependentes do sono no TDAH, realizaram um 

estudo com quatorze meninos (10-14 anos) com diagnóstico de TDAH. Em um delineamento 

cruzado, duplo-cego, randomizado, os pacientes receberam SO-ETCC tanto na primeira quanto 

na segunda noite de sono experimental. Os resultados indicaram que a potência SO foi 

aumentada durante o sono não-REM precoce, acompanhada de diminuição dos desvios padrão 

dos tempos de reação, na tarefa go / no-go após a ETCC. Em contraste, o estado de alerta 

intrínseco e o desempenho da memória motora não foram melhorados pelo SO-ETCC. Como a 

inibição comportamental, mas não o alerta intrínseco ou a memória motora, foi melhorada por 
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ETCC, os pesquisadores concluíram que as oscilações lentas pré-frontais laterais durante o sono 

podem desempenhar um papel específico no funcionamento executivo do TDAH. 

Também optamos por mencionar o trabalho de Breitling et al., (2020), apesar de não 

estar totalmente dentro de nossos critérios por incluir a ETCC de alta definição. Os autores 

compararam os efeitos da ETCC convencional com a ETCC de alta definição sobre a memória 

de trabalho, em comparação com o grupo placebo, constituído de crianças sem o transtorno. A 

diferença consiste em que ETCC convencional utiliza eletrodos com almofadas retangulares de 

7 x 5 cm, e na ETCC de alta definição os eletrodos têm a forma redonda, como pequenos discos 

que são colocados em uma configuração de 4 X 1, sendo que o eletrodo de estimulação fica 

circundado por quatro eletrodos de referência. O estudo mostrou que ambas as ETCCs 

apresentaram resultados similares positivos, melhorando o desempenho na memória de 

trabalho. 

 

3.2.2 Contribuições dos estudos revisados 

 

3.2.2.1.Quanto à segurança 

 

Até o momento, a aplicação de ETCC convencional em testes em humanos ainda não 

produziu nenhum relato de efeito adverso ou lesão irreversível (MATSUMOTO; UGAWA, 

2017).  Em populações pediátricas, nenhum evento adverso grave foi relatado, e mesmo em 

crianças com epilepsia, as convulsões não parecem piorar com ETCC (EL-HAGRASSY et al., 

2018). Da mesma forma, nenhum efeito colateral significativo foi relatado nos estudos incluídos 

em nossa análise. Apenas dois estudos relataram efeitos adversos discretos e transitórios 

(SOLTANINEJAD et al., 2019; BANDEIRA et al., 2016) sendo eles, cefaleia de baixa 

intensidade, prurido, parestesia local, sensação de queimação leve restrita ao local dos 

eletrodos, dentre outros, reiterando o perfil de segurança da técnica e confirmando observações 

de estudos anteriores (NITSCHE et al., 2003).  

No entanto, alguns estudos relataram eventos adversos, principalmente na aplicação de 

ETCC em indivíduos com depressão. Há registros de episódios de mania e hipomania 

observadas após ETCC (BRUNONI et al., 2011), sugerindo um potencial comprometimento 

cognitivo ou mesmo danos associados à técnica. De acordo com essa hipótese, no estudo 

realizado por Sotnikova et al. (2017), os autores descobriram que a estimulação anódica 

resultou em melhor desempenho motor em adolescentes, porém a baixa precisão com mais erros 
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de omissão foi notada quando comparadas com placebo, levantando preocupações para o 

agravamento da impulsividade. 

Isso é importante devido a algumas preocupações sobre a aplicação da ETCC em 

crianças. Uma preocupação específica é sobre a intensidade da corrente devido ao crânio mais 

fino das crianças e à menor distância entre o couro cabeludo e cérebro. Modelos computacionais 

de fluxo de corrente dentro do cérebro sugerem que cerca de 50% da força da corrente aplicada 

em adultos resulta em efeitos respectivos em crianças (EL-HAGRASSY et al., 2018), 

implicando que 0,5 mA aplicado em crianças resulta em efeitos fisiológicos semelhantes a 1 

mA em adultos (MOLIADZE et al. 2015).  

A variabilidade na ocorrência, tipo, duração e gravidade dos efeitos colaterais referidos 

em outros trabalhos, pode também ser explicada por diferentes aspectos do protocolo de 

estimulação, como montagem, densidade atual, impedância da pele, duração da estimulação, 

número de sessões, má conformidade técnica, predisposição/sensibilidade individual 

(MATSUMOTO; UGAWa, 2017), bem como pela sintomatologia em estudo e as associações 

estruturais e funcionais do cérebro. Portanto, a ETCC para TDAH parece segura, no entanto, 

tal afirmação se baseia em estudos geralmente pequenos, e à medida que são realizados ensaios 

maiores, o campo deve esperar algum grau de eventos adversos significativos, particularmente 

devido à comorbidade associada entre TDAH e transtorno depressivo maior (COSMO et al., 

2020). Daí, então, a necessidade de se realizar mais estudos, com padrões rigorosos de controle 

e segurança. 

 

3.2.2.2 Quanto ao posicionamento dos eletrodos 

 

A maioria dos trabalhos aqui listados, optou por explorar as reações da estimulação no 

CPFDL esquerdo, exceto o estudo de Breitling et al. (2016) que optou por estimular o giro 

frontal inferior. Para a estimulação sobre o CPFDL, tanto o CPFDL esquerdo quanto o direito 

foram alvos de diferentes estudos, mas o CPFDL esquerdo foi quase sempre estimulado com o 

eletrodo ânodo, melhorando o tempo de resposta durante tarefas de memória operacional 

(SALEHINEJAD et al., 2019). O controle inibitório é uma função de controle executivo (Nejati 

et al., 2018) e requer atenção executiva para inibir e monitorar uma resposta, enquanto as tarefas 

de memória podem recrutar recursos atencionais (SALEHINEJAD et al., 2019). Diferentes 

efeitos do ETCC no controle inibitório e memória de trabalho, portanto, podem ser atribuídos 

a diferentes processos cognitivos subjacentes a ambos, bem como aos efeitos específicos da 

área alvo da ETCC, que precisam ser estudado no futuro sistematicamente. 
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Isso está de acordo com descobertas anteriores sobre o envolvimento significativo do 

CPFDL nos sintomas de TDAH, especialmente disfunções executivas (ZHU; JIANG; JI, 2018). 

O controle inibitório é um dos principais componentes do CPFDL– relacionado ao 

funcionamento executivo que está prejudicado no TDAH. O CPFDL é hipoativo em TDAH, 

associado à supressão insuficiente da sinalização CPFDL, não apenas no estado de repouso, 

mas também durante o desempenho de tarefas cognitivas (Zhu, Jiang e Ji, 2018). Metanálise 

recente de estudos de neuroimagem sobre anormalidades funcionais em populações de TDAH 

mostrou uma hipoatividade bilateral do CPFDL (Lei et al., 2015) e redução da ativação do 

córtex frontal medial esquerdo (MCCARTHY et al., 2014) em populações de TDAH durante 

tarefas de controle inibitório, memória operacional e desempenho de tarefas de atenção. Esta 

hipoatividade do CPFDL é considerada a base do déficit de atenção e disfunções executivas no 

TDAH e, portanto, o fundamento fisiopatológico para a aplicação terapêutica de ETCC é 

aumentar a ativação CPFDL com estimulação anódica. 

No estudo de Nejati et al. (2017), o cátodo foi posicionado sobre o CPFDL esquerdo, 

resultando em melhora do desempenho para o controle inibitório medido pela tarefa Go/No-Go 

. Os autores sugeriram que esse desfecho poderia ser explicado não pela excitação cortical 

reduzida ao aplicar estimulação catódica, mas por suposta atividade indiretamente aumentada 

no CPFDL direito pela diminuição da inibição transcalosa. No entanto, a colocação do ânodo 

na COF direito também pode ter contribuído para melhorar a despolarização do giro frontal 

inferior direito adjacente, um alvo anatômico conhecido para melhorar o controle de 

interferência (componente importante do controle inibitório). Esta hipótese é apoiada pela 

análise exploratória de Breitling et al. (2016) que encontrou melhor controle de interferência 

em indivíduos com TDAH expostos a ETCC anódica sobre o giro frontal inferior direito.  

Os efeitos dependentes da polaridade também foram uma característica importante dos 

estudos revisados. Todos os trabalhos encontrados estudaram a estimulação anódica e apenas 

dois (SOLTANINEJAD et al., 2019; NEJATI et al., 2017) também pesquisaram os efeitos da 

estimulação catódica sobre o CPFDL esquerdo. E estes dois trabalhos concluíram que, enquanto 

a estimulação anódica facilita a atenção e funções executivas em geral, a estimulação catódica 

favorece a ação do controle inibitório, diminuindo as respostas impulsivas. Segundo 

Salehinejad et al. (2019), a montagem de CPFDL esquerda ou direita combinada com a 

estimulação sobre o COF, foi a mais eficaz e, todos os quatro experimentos que usaram este 

protocolo relataram desempenho aprimorado. Em contraste, a montagem apenas sobre o 

CPFDL esquerda/direita, que foi usada em dois estudos, não melhorou nenhuma medida de 

resultado de controle inibitório. Em dois estudos que direcionaram apenas uma região pré-

http://journals.sagepub.com/author/Nejati%2C+Vahid
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frontal (isto é, CPFDL-Cz ETCC esquerdo, CPFDL-mastoide ETCC esquerdo / direito), o 

controle inibitório também foi melhorado. A ETCC catódica sobre o CPFDL esquerdo foi 

provavelmente eficaz em melhorar o controle inibitório no TDAH, aumentando atividade do 

CPFDL direito através da ligação inibitória entre as regiões CPFDL contralaterais via as 

conexões transcalosas. Notamos então que, aparentemente, o eletrodo de retorno catódico pode 

comprometer o desempenho talvez por antagonizar parcialmente os efeitos da ETCC sobre a 

região alvo.  

Cosmo et al. (2020) observa, a respeito das diferenças de resultados com experimentos 

similares, que enquanto um estudo (do qual ela também é autora, efetuado com TDAH adultos 

– COSMO et al., 2015a) que aplica estimulação anódica a 1mA sobre o CPFDL esquerdo não 

encontrou melhora significativa no controle inibitório, outro estudo conseguiu isso usando 

ETCC catódica em 1,5mA sobre a mesma área (SOLTANINEJAD et al., 2019).  Cosmo (2020) 

afirma que tais resultados evidenciam que a premissa mecanicista tradicional - de que o ânodo 

é excitatório e o cátodo é inibidor - provavelmente está incorreta. Cosmo (2020) cita o trabalho 

de Batsikadze et al. (2013), o qual se refere aos efeitos específicos dependentes da polaridade, 

que só foram observados ao aplicar estimulação a 1 mA.  Assim, a 1,5mA, a estimulação 

catódica pode ter aumentado a despolarização neuronal em vez de hiperpolarizar, resultando 

em aumento do controle inibitório. O controle inibitório aprimorado também foi observado por 

SOLTANINEJAD et al., sendo a estimulação anódica sobre o CPFDL direito 

(SOLTANINEJAD et al., 2019; BANDEIRA et al., 2016). 

Os resultados da recente metanálise de Salehinejad et al. (2019) mostram que ETCC 

melhorou o desempenho em tarefas de controle inibitório e memória operacional no TDAH, 

porém com um pequeno tamanho de efeito. Na análise dos trabalhos feitos, concluíram, ainda, 

que quando a região alvo do cérebro é levada em consideração, apenas ETCC sobre o córtex 

pré-frontal dorso lateral teve um efeito significativo sobre o controle inibitório (tamanho de 

efeito pequeno a médio). Quando a polaridade da estimulação foi levada em consideração, 

apenas ETCC anódica, mas não catódica, teve efeito significativo no controle inibitório. 

Quando as condições do experimento consideram a polaridade e a região-alvo, apenas ETCC 

anódica sobre o córtex pré-frontal dorso lateral teve um efeito significativo no controle 

inibitório com um tamanho de efeito pequeno-médio. E ainda, ao analisar os resultados do 

controle inibitório separadamente, ETCC teve um efeito cumulativo significativo na precisão, 

mas não na velocidade (ou seja, tempo de reação). Ainda na mesma revisão, no que diz respeito 

à memória de trabalho, a ETCC teve um efeito geral significativo apenas na velocidade de 

desempenho, mas não na precisão.  
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Cosmo et al. (2020) chamam a atenção para a necessidade de se estabelecer 

biomarcadores com os alvos neurobiológicos de interesse para o tratamento de TDAH. Até o 

momento, apenas dois estudos de TDAH investigaram parâmetros neurofisiológicos como 

potenciais marcadores de efeitos ETCC. Cosmo et al. aplicaram um modelo matemático que 

visava caracterizar parâmetros espaciais dinâmicos de ativação cortical resultantes da 

estimulação ativa, usando conectividade baseada em EEG entre pares de eletrodos ao longo do 

tempo (COSMO et al., 2015).  Usando este modelo, eles descreveram a evolução da rede 

associada ao ETCC, descrito como o número de vezes que um eletrodo foi conectado a outros 

ao longo do tempo, fornecendo, assim, medidas objetivas que descreveram os efeitos espaciais 

da estimulação anódica. Esta análise revelou que, além da modulação da área alvo (CPFDL 

esquerda), a propagação atual ao longo do tempo foi responsável pela observação do aumento 

da conectividade cortical nas regiões distais ao local de estimulação, incluindo áreas temporais 

occipitais, esquerda e direita e centroparietal. (COSMO et al., 2015).  Achados semelhantes 

foram documentados por Sotnikova et al. (2017).  Ao adquirir dados de ressonância magnética, 

os autores encontraram um aumento na conectividade e ativação neuronal na área estimulada 

(CPFDL esquerda) com extensão dos efeitos modulatórios para a área pré-motora esquerda e 

áreas de rede neuronal associadas ao desempenho da memória de trabalho.  

O efeito de disseminação do ETCC encontrado em ambos os estudos pode ser explicado 

pelas conexões corticais entre as áreas estimuladas, à modulação transcalosa, além do tipo de 

montagem aplicada (SOTNIKOVA et al., 2017).  Consistente com esses achados, Sotnikova et 

al. relataram aumento nas métricas de ressonância magnética de conectividade e ativação 

neuronal na área estimulada, que se estendem a outras regiões do cérebro, sugerindo a 

disseminação da atividade modulatória. Além dos achados relacionados à modulação do 

desempenho da memória de trabalho, os autores observaram, via resultados da ressonância 

magnética que o ETCC anódico ativo promoveu, mudanças hemodinâmicas significativas na 

CPFDL esquerdo (área alvo) com propagação da ativação de redes neurais envolvendo o córtex 

pré-motor esquerdo, área motora suplementar esquerda e precuneus (SOTNIKOVA et al., 

2017). 

Novamente de acordo com a revisão de Cosmo et al. (2020), estudos anteriores 

mostraram efeitos ETCC mais difusos ao usar uma montagem apenas cefálica, enquanto, ao 

usar uma referência extracefálica, houve mais atividade focal consequente à ETCC sob o 

eletrodo.  
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3.2.2.3 ETCC com tarefa cognitiva associada 

 

Exceto pelo trabalho de Breitling et al. (2016), todos os demais trabalhos não optaram 

pelo uso da técnica de ETCC online, assim chamada quando os participantes se mantêm 

dedicados à tarefa cognitiva simultaneamente à ETCC. De forma oposta, a chamada ETCC 

offline, não direciona o paciente para qualquer atividade. 

Conforme Cosmo e Sena (2017) enfatizam, há mais eficácia com a ETCC online, 

provavelmente, porque ativa redes corticais e subcorticais específicas durante a realização da 

tarefa, obviamente relacionadas às funções executivas em estudo. Para estes autores, ETCC 

online exerce maior influência no efeito agudo do que o número de sessões; e efeitos 

sustentados são mais frequentes em estudos aplicando um maior número de sessões. Uma 

metanálise recente (DEDONCKER et al., 2016) de 61 estudos investigou o efeito da ETCC em 

tarefas cognitivas em relação aos parâmetros de tarefa e estimulação. Eles descobriram que, em 

contraste com o desempenho da tarefa offline, o desempenho da tarefa online resultou em maior 

precisão em populações clínicas.  

Provavelmente, a estimulação sincronizada com a tarefa cognitiva pode resultar na 

ativação adicional das redes cerebrais necessárias para a resposta à tarefa, resultando em maior 

excitabilidade nas respectivas conexões cerebrais, melhorando o desempenho cognitivo. Juntos, 

esses achados levantam a possibilidade de que o uso de ETCC online possa desempenhar um 

papel mais relevante do que o número de sessões como modificador de eficácia clínica e 

preditor de resposta. 

 

3.2.2.4 Intensidade da Estimulação em relação ao número e duração de sessões 

 

Outra implicação importante em relação à eficácia clínica da ETCC se refere à 

intensidade da estimulação. Nos estudos incluídos, a intensidade de estimulação foi de 1 mA a 

2 mA. Achados de outras populações clínicas mostraram que maiores intensidades de 

estimulação podem resultar em melhora de sintomas mais proeminentes, por exemplo, em 

zumbido (SHEKHAWAT et al., 2016), ou prejuízo cognitivo na doença de Parkinson 

(BOGGIO et al., 2006). Se compararmos dois estudos realizados em adultos com TDAH com 

protocolo semelhante quanto à localização no CPFDL esquerdo com ETCC anódica, o estudo 

feito com intensidade de 2 mA refere melhora significativa para o desempenho em tarefas de 

controle inibitório (ALLENBY et al., 2018) enquanto o outro, com intensidade de 1 mA, não 

relatou efeitos significativos no desempenho da tarefa Go / No-Go (COSMO et al., 2015). A 
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intensidade da estimulação tem, portanto, um impacto na eficácia do ETCC que não é 

necessariamente linear e deve ser considerado em aplicações clínicas. 

Há outros aspectos a se considerar além da amperagem da corrente. A densidade da 

corrente representa a intensidade da amperagem dividida pelo tamanho do eletrodo, ou seja, 

uma redução nas dimensões do eletrodo resulta em aumento da densidade da corrente, podendo 

aumentar a focalidade (FARIA et al., 2011).  Em ensaios anteriores, a focalidade cerebral foi 

traduzida em melhor desempenho cognitivo (NAKA et al., 2018; NIKOLIN et al., 2015). 

Breitling et al. (2016) trabalharam com a menor densidade atual (0,03mA/cm2) e encontraram 

uma redução no número de erros de comissão e variabilidade no tempo de reação entre os 

sujeitos com TDAH que receberam estimulação anódica, implicando que maiores efeitos 

cognitivos poderiam estar associados à redução da focalidade. 

Com relação à duração da estimulação, quanto ao número de sessões, o estudo de 

Bandeira et al. (2016) com 5 sessões de estimulação anódica, e também o de Soff et al. (2017) 

(5 dias, pausa de duas semanas e mais 5 dias) e Nejati et al. (2017) (com duas sessões), sugerem 

provável efeito cumulativo, mas os demais trabalhos com uma sessão ativa e/ou placebo, 

também apresentaram melhora do controle inibitório, mesmo que momentânea. A duração das 

sessões variou de 15 a 30 minutos.  

A duração da estimulação mais longa, semelhante à intensidade da estimulação, pode 

ser um fator importante para melhorar a eficácia dos efeitos da ETCC. O prolongamento da 

duração de estimulação visando aumentar a eficácia da intervenção parece funcionar da mesma 

forma que aumentar a intensidade da estimulação. Uma vantagem de aumentar a duração da 

estimulação em comparação com a intensidade pode ser a probabilidade de diminuição de 

efeitos desagradáveis como coceira e formigamento (LEFAUCHEUR et al., 2017), o que pode 

ser muito desejável para estudos em crianças. Achados de outros transtornos neuropsiquiátricos 

mostram que sessões repetidas de ETCC são mais eficazes na redução dos sintomas 

(LEFAUCHEUR et al., 2017).  

Segundo Cosmo et al. (2020), resultados cognitivos significativos foram geralmente 

encontrados nos estudos utilizando múltiplas sessões, ressaltando a importância da exposição 

cumulativa. Efeitos fisiológicos do ETCC podem durar de 30 a 90 minutos após uma única 

sessão de estimulação, dependendo da duração da estimulação e da intensidade atual 

(NITSCHE; PAULUS, 2000, 2001)  com potencial para mudanças neuroplásticas de longa 

duração após múltiplas sessões, provavelmente devido a mudanças na força sináptica induzida 

por mecanismos de resposta e metaplasticidade de longo prazo (CIRILLO et al., 2017).  

Considerando a hipoatividade da área pré-frontal, núcleo caudado e cerebelo mostrado em 
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estudos anteriores de TDAH (ANTSHEL et al., 2012; BROWN et al., 2006; LUKITO et al., 

2020) é improvável que um único ou mesmo um pequeno número de sessões, seria suficiente 

para induzir mudanças necessárias para produzir melhoria cognitiva de longa duração.  

 

3.2.2.5 Considerações para a metodologia de nosso trabalho 

 

Devido à diversidade significativa dos ensaios incluídos, não é possível definitivamente 

propor um protocolo padronizado para a aplicação do ETCC no TDAH. No entanto, com base 

na revisão dos achados supracitados e na literatura especializada, podemos considerar que 

múltiplas sessões de ETCC, aplicação online, estimulação anódica sobre o CPFDL esquerdo 

com colocação do eletrodo de referência extracefálica no mastoide direito para maior 

modulação focal parece ser o protocolo mais promissor. Vimos que o CPFDL tem uma 

contribuição global para o funcionamento executivo e inibição de resposta (NEJATI et al, 

2018). Além disso, o TDAH é um transtorno com distúrbios nas redes cerebrais inter-

relacionadas em grande escala e o CPFDL tem muitas conexões com várias áreas corticais e 

subcorticais em comparação com outras regiões pré-frontais. É possível que através do CPFDL 

a estimulação atinja efetivamente toda a rede pré-frontal, incluindo a sub-rede CPFDL-giro 

frontal inferior direito. Estimulando-se o CPFDL esquerdo, ainda temos a vantagem da 

proximidade para com importantes áreas de linguagem e a conexão com o CPFDL direito por 

meio da conexão transcalosa.  

Uma observação importante é de que a heterogeneidade dos subtipos de TDAH não 

deve ser negligenciada na interpretação dos efeitos da ETCC. Esta heterogeneidade poderia 

explicar as diferenças de resultados entre estudos. Então, parece promissor fazer comparações 

de resultados entre os pacientes dos subgrupos de sintomas desatento, hiperativo e misto.  

Os trabalhos revistos demonstram que a ETCC pode ser considerada como técnica 

promissora para auxiliar a modulação dos sintomas comportamentais característicos da TDAH. 

No entanto, há necessidade do desenvolvimento de estudos controlados aleatorizados e duplos 

cegos, acompanhados de uma avaliação cognitiva abrangente a fim de elucidar mais 

adequadamente os efeitos desta técnica de estimulação cerebral não invasiva, quanto à eficácia 

de parâmetros, frequência da aplicação. E, principalmente, faltam trabalhos que avaliem a 

duração a longo prazo dos efeitos obtidos. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

O presente estudo clínico e exploratório, realizado no Centro Paulista de 

Neuropsicologia (CPNA), envolve a análise dos efeitos imediatos e após 3 e 6 meses da ETCC 

online sobre o desempenho de crianças com TDAH em avaliações cognitivas realizadas em 

estudo randomizado, duplo-cego controlado por placebo, cruzado, com um intervalo de três 

meses de whashout (três meses sem o uso de ETCC, mas os pacientes ficaram livres para dar 

continuidade a terapias e tratamentos que já realizavam anteriormente).  

 

4.1.1    Fases do estudo e atividades 

 

Nosso ensaio clínico teve duração total de 20 meses, abrangendo sete fases: 1) 

recrutamento das crianças e reuniões com os pais para explicar os procedimentos e assinatura 

dos termos de consentimento; 2) avaliações neuropsicológicas e psicopedagógicas, sendo que, 

ao final desta fase, foram feitas entrevistas devolutivas com os pais quando foram dadas novas 

orientações sobre os procedimentos; 3) os participantes foram randomizados através de sorteio 

e iniciaram o protocolo ou de estimulação com ETCC online ou de estimulação placebo, 

seguida de avaliação breve da atenção e funções executivas; 4) após 3 meses, avaliação breve 

da atenção e funções executivas; 5) estimulação com ETCC online comparada à estimulação 

com grupo controle (os grupos foram invertidos em relação à primeira estimulação), seguida de 

avaliação breve da atenção e funções executivas; 6) avaliações neuropsicológica e 

psicopedagógica após 3 e 6 meses do protocolo de estimulação com ETCC ativa; 7) entrega de 

relatórios aos pais e entrevistas devolutivas (Figura 1). 

Todas as crianças foram submetidas aos dois protocolos de dez sessões de ETCC ativa 

(1mA) ou placebo, realizadas cinco dias por semana (segunda a sexta-feira com pausa no final 

de semana) durante duas semanas. As crianças foram acompanhadas no ambulatório do CPNA 

do Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo. Os critérios de inclusão 

foram que: a) possuam diagnóstico de TDAH, segundo o DSM-5; b) idade entre 7 e 12 anos; 

c) inseridas no ambiente escolar regular; d) possuam graus de compreensão e colaboração 

compatíveis com a realização das atividades propostas; e) os responsáveis concordaram com a 

participação das crianças no estudo por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (anexo 2) 
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Uma equipe composta por 15 estudantes de pós-graduação em neuropsicologia e 

neuropsicopedagogia foi treinada e auxiliou voluntariamente nas avaliações neuropsicológicas 

e psicopedagógicas, além de acompanhar as atividades de estimulação online. Também fizeram 

parte desta equipe dois estagiários, estudantes de psicologia, que auxiliaram na recepção dos 

participantes e, quando necessário, no preenchimento de formulários e organização do material.  

A lista randômica que continha a distribuição aleatória dos participantes foi mantida em 

sigilo em relação à equipe de avaliação e aos participantes, sendo de conhecimento exclusivo 

das pesquisadoras responsáveis pela pesquisa até o término do estudo. Sendo assim, a equipe 

de voluntários permaneceu “cega” e isenta de informação sobre a condição dos participantes 

quanto ao momento do protocolo de estimulação ativo ou placebo. O mesmo aconteceu com os 

participantes e seus pais. As pesquisadoras responsáveis pelo manuseio do equipamento de 

ETCC ficaram responsáveis por acionar o aparelho para a estimulação ativa ou placebo, e se 

mantiveram “cegas” e isentas de informações durante as atividades de avaliação. 

O diagnóstico clínico foi realizado por médicos (neuropediatra ou psiquiatra infantil) 

coordenadores do ambulatório e baseado em escalas especificas. Foram excluídas crianças com 

epilepsia; implante metálico no encéfalo ou aparelhos auditivos; deficiências sensoriais ou 

motoras que limitassem a realização dos procedimentos neuropsicológicos propostos neste 

projeto. No dia da avaliação geral, as crianças e adolescentes receberam orientação para não 

fazer uso de medicações estimulantes. 
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Figura 1 – Fases do projeto e fluxos das atividades 
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Foram recrutadas para este estudo 48 crianças que receberam ou o diagnóstico ou a 

confirmação deste pela equipe multiprofissional do CPNA. O tamanho inicial da amostra 

(n=50) foi calculado com base no estudo de Levkovitz et al. (2011), que considera que, para 

estudos longos como o nosso, com mais de um ano de duração, estima-se uma taxa de 

desistência de 25% dos participantes.  

A população recrutada foi inicialmente composta por 50 crianças, porém, já na 1ª fase, 

tivemos duas desistentes, porque a família não conseguiu a organização necessária para 

comparecer à avaliação prévia. Iniciamos, então, com 48 crianças avaliadas por nós com 

diagnóstico de TDAH que foram divididas por randomização simples (FERREIRA; PATINO, 2016) 

na forma de sorteio (nomes escritos em papel fechado) em que, de forma aleatória, os 

participantes foram distribuídos pelas três salas de atendimento, e depois foi feito novo 

sorteio e as salas foram definidas como sendo uma exclusivamente de estimulação ativa, 

outra de estimulação placebo e a terceira, metade do horário de atendimento foi preenchida 

com crianças que receberam estimulação ativa e a outra metade dos horários preenchida com 

crianças que receberam a estimulação placebo. Após esta distribuição, 25 participantes 

ficaram no Grupo 1 (que recebeu a estimulação ativa na primeira intervenção e placebo na 

segunda) e 23 participantes do Grupo 2 (que recebeu a estimulação placebo na primeira 

intervenção e a ativa na segunda). Deste total, entre as duas intervenções, tivemos cinco 

crianças que desistiram devido à sensibilidade aos efeitos colaterais da estimulação (4 

afirmaram sentir dor de cabeça e uma alegou enjoos). Outras seis crianças abandonaram o 

tratamento por não conseguir manter a frequência nas duas fases de 10 sessões devido a 

problemas pessoais. Outras duas crianças participaram de toda estimulação e da avaliação 

após três meses, mas, também por problemas pessoais, não puderam comparecer à avaliação 

de seis meses após o término do tratamento. 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo obedece às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, formuladas pelo Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, 

estabelecidas em outubro de 1996 e atualizada na resolução 466 em 2012, no Brasil. Foi 

registrado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil, como emenda (E1) ao projeto intitulado “Uso da 
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Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em crianças e adolescentes com transtornos 

do neurodesenvolvimento”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEPUNIFESP/EPM) 

– Projeto CEP/UNIFESP n: 1281/2017, através do Parecer Consubstanciado do CEP número 

3.557.574. 

Todos os responsáveis concordaram com a participação da criança, por meio da 

assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2), no qual declararam 

ter ciência de que o procedimento ao qual submeteram seus filhos foi voluntário, gratuito e 

experimental. Também assinaram o Histórico Médico e Atual (anexo 3). As crianças 

participantes do estudo também foram convidadas a assinar o Termo de Assentimento (anexo 

1) através do qual foram instruídas sobre os objetivos do tratamento, sobre a técnica e 

informadas sobre o seu direito de desistir do protocolo a qualquer momento. Os participantes 

tiveram acesso a todos os resultados, através de um canal direto com a pesquisadora responsável 

pessoalmente, no CPNA, e também através de rede social (WhatsApp), tendo sido elaborado 

um relatório final individual completo sobre a evolução de cada paciente.  

Além disso, foi garantido sigilo absoluto na identificação dos indivíduos, baseado nos 

princípios éticos de confidencialidade e privacidade. Os responsáveis foram informados da 

possibilidade de a criança ser alocada no grupo que recebeu a estimulação placebo antes do 

início da pesquisa. 

 

4.3 Avaliação neuropsicológica  

 

Nossa bateria de testes foi baseada em formatos de avaliações neuropsicológicas em 

estudos prévios para o diagnóstico do TDAH (BERLIN et al., 2004; BROCKI et al., 2007; 

CAMPBELL; VON STAUFFENBERG, 2009; KALFF et al., 2002; STUBENRAUCH et al., 

2014; VAUGHN et al., 2011) visando avaliar os efeitos e alterações cognitivas possíveis de 

ocorrer com a intervenção em ETCC para os sintomas do TDAH, abrangendo os principais 

domínios cognitivos estudados nestes quadros. 

Os processos de avaliação foram realizados pré-intervenção e pós-intervenção, nas duas 

Fases de estimulação e também três e seis meses após o término das intervenções. As avaliações 

foram realizadas por neuropsicólogas voluntárias, com objetivo de investigar a presença de 

sintomatologia típica do TDAH. Dados antropométricos, condições clínicas e principais 

queixas foram mensurados em todas as Fases do processo de acordo com os domínios da 

atenção, velocidade de processamento, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle 

de impulsos. No início e final do trabalho, dados referentes ao QI, Funções Executivas (os 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0028
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0034
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0125
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0254
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anteriores citados e mais as habilidades de planejamento, análise e síntese), visoconstrução, 

vocabulário, fluência verbal, memória, aprendizagem, além de um rastreio de comorbidades 

emocionais. Os domínios de avaliação e os instrumentos utilizados estão sintetizados no quadro 

4. 

Quadro 4 – Bateria de testes de avaliação neuropsicológica e domínios cognitivos 

Domínios Testes Variações (Escores) Variável Medida Direção 

     

QI WASI 0 - 145 pontos Acertos Positiva 

     

Atenção SNAP-IV 
0 - 9 sintomas para 

desatenção 
Número de sintomas Negativa 

  0 -9 sintomas para 

hiperatividade 
Número de sintomas Negativa 

  
0-8 sintomas para 

comportamento 

opositor 

Número de sintomas Negativa 

 CPT-II 0 - 100 Erros Negativa 

 Dígitos ordem 

direta 
0 - 9 Acertos Positiva 

 Cubos de Corsi 

ordem direta 
0 - 9 Acertos Positiva 

 FDT Leitura 

tempo 
1-100 Rapidez para completar o teste Negativa 

 FDT Contagem 1-100 Rapidez para completar o teste Negativa 

     

Velocidade de 

processamento 
CPT-II 1-100 Porcentagem de erros Negativa 

 FDT Leitura 

tempo 
1-100 Rapidez para completar o teste Negativa 

 FDT Contagem 1-100 Rapidez para completar o teste Negativa 

 Subteste Cubos 

WASI 
0 - 16 

Reprodução correta com 

critério de tempo 
Positiva 

 FCR 1-100 
Reprodução correta com 

critério de tempo 
Positiva 

     

Memória de trabalho 
Dígitos ordem 

inversa 
0 - 9 Acertos Positiva 

 Cubos de Corsi 

ordem inversa 
0 - 9 Acertos Positiva 

     

Flexibilidade 

Cognitiva 

FDT 

Flexibilidade 
1-100 Índice de desempenho Negativa 

     

Controle inibitório FDT Inibição 1-100 Índice de desempenho Negativa 

 CPT-II 1-100 Porcentagem de erros Negativa 

     

Planejamento 
Subteste Cubos 

WASI 
0 - 16 

Reprodução correta com 
critério de tempo 

Positiva 

 FCR 1-100 Acertos Positiva 

     

Análise e síntese 

visoespacial 

Subteste 

Raciocínio 

Matricial WASI 

0 - 16 Acertos Positiva 
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Visoconstrução 
Subteste Cubos 

WASI 
0 - 16 

Reprodução correta com 

critério de tempo 
Positiva 

 FCR 1-100 
Reprodução correta com 

critério de tempo 
Positiva 

     

Vocabulário 

Subteste 

Vocabulário 
WASI 

0 - 16 Acertos Positiva 

     

Análise e síntese 
áudio-verbal 

Subteste 
Semelhanças 

WASI 

0 - 16 Acertos Positiva 

     

Fluência Verbal 
Fluência Verbal 

Fonêmica - FAS 
0 - Número de palavras evocadas Positiva 

 
Fluência Verbal 

Semântica - 
Animais 

0 - Número de palavras evocadas Positiva 

     

Memória visual 
imediata 

FCR 1-100 
Reprodução correta com 

critério de tempo 
Positiva 

 Cubos de Corsi 

ordem direta 
0 - 9 Acertos Positiva 

     

Memória verbal 

imediata 
RAVLT - A1 0-15 

Número de palavras 

memorizadas 
Positiva 

 Dígitos ordem 
direta 

0 - 9 Acertos Positiva 

     

Memória verbal 
tardia 

RAVLT - A7 0-15 
Número de palavras 

memorizadas e mantidas 
Positiva 

     

Aprendizagem TDE - escrita 0 - 100 Acertos Positiva 

 TDE - aritmética 0 - 100 Acertos Positiva 

 TDE - leitura 0 - 100 Acertos Positiva 

 TDE - total 0 - 200 Acertos Positiva 

 
RAVLT - 

Aprendizagem 

total 

0 - 75 Acertos Positiva 

 RAVLT - Aprendizagem ao longo 

das tentativas 
Índice de desempenho Positiva 

     

     

Comorbidades 

emocionais 
CBCL 0 - 100 Porcentagem de sintomas Negativa 

 

Todas as crianças foram submetidas à avaliação neuropsicológica prévia, protocolo que 

se repetiu após seis meses da conclusão da estimulação, que constou: 

a) Anamnese CPNA: Entrevista clínica estruturada para coleta de informações sobre o 

desenvolvimento físico e mental, contendo também os sintomas transversais dos 

transtornos neuropsiquiátricos oriundos do DSM 5 e a classificação da condição 
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econômica pela ABEPE - Associação Brasileira das Empresas e Pesquisa. O objetivo 

desta entrevista é fornecer informações para uma hipótese diagnóstica; 

b) MTA SNAP IV: é uma escala que foi validada para uso no Brasil como ferramenta de 

diagnóstico de TDAH, baseada nos critérios do DSM-IV e atualmente adaptada ao 

DSM-5. Está disponível no site http://www.tdah.org.br/SNAP-IV.pdf. Pode ser aplicada 

por familiares e professores como uma forma de rastreamento do TDAH; 

c) Escala CBCL - Child Behavior Checklist (ACHEMBACH, 2001), adaptação brasileira 

de Bordin al (1995): a versão brasileira conta com 118 itens, que visam detectar 

problemas emocionais e comportamentais de sujeitos de 4 a 18 anos de idade, durante 

os últimos seis meses. Cada questão é acompanhada de três opções de resposta, em uma 

escala likert, no qual 0 = ausente, 1 = ocorre algumas vezes e 2 = ocorre frequentemente. 

A presente pesquisa analisará o perfil AAA (ansiedade/depressão, atenção e agressão), 

tido como fator indicativo de desregulação emocional em sujeitos com TDAH, e 

chamado de índice de Deficiência de autorregulação emocional (DeficientEmotional 

Self-Regulation – DESR). Os déficits são considerados quando os escores estiverem no 

intervalo de ≥ 180 a ≤ 210 e desregulação grave quando forem > 210 (2 DP) 

(BIEDERMAN et al., 2012); 

d) BRIEF – Behavior Rating Inventory of Executive Function: Trata-se de inventário para 

pais e professores que avalia funções executivas no cotidiano das crianças. É constituído 

por questionários com 86 questões cada um. Faixa compreendida para idade entre 5 e 

18 anos. O resultado oferece uma mensuração global do funcionamento executivo em 

dois índices: de regulação do comportamento e metacognição. O índice de regulação do 

comportamento inclui três domínios: regulação emocional (inibição, mudança e 

controle emocional); funções executivas (iniciativa, memória operacional, 

planejamento/organização, organização do material e monitoramento) e metacognição 

(CARIM; MIRANDA; BUENO, 2012); 

e) WASI - Escala Wechsler Abreviada de Inteligência: atende à necessidade de uma 

medida breve de inteligência em faixa etária de 6 a 89 anos, usada para uma estimativa 

do QI, composta dos subtestes que mais se relacionam a inteligência geral ou fator G, 

que são Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial (WECHSLER, 2014); 

f) Dígitos ordem direta e inversa: este teste objetiva mensurar a memória de trabalho (de 

curto prazo) auditiva, sequenciamento, atenção e concentração. Na ordem direta, é 

observada a capacidade de aprendizagem por memorização, atenção (amplitude 

atencional), codificação e processamento auditivo; na ordem inversa, é avaliada a 
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memória operacional, agilidade mental e habilidades visuais e espaciais. É possível 

observar também, em decorrência da alternância da ordem direta para a inversa, a 

capacidade de flexibilidade e de atenção Sattler & Saklofske (2001); 

g) CPT II – Conners’ ContinuousPerformance Test Computer Programme (CONNERS et 

al., 2000): é uma tarefa computadorizada de atenção sustentada visual. O programa gera 

diversos índices que indicam desatenção, impulsividade ou problemas de atenção 

sustentada. No CPT, que é principalmente um teste de atenção, os erros de comissão 

refletem capacidade de controle inibitório e os de omissão, a atenção sustentada, que é 

avaliada também pela precisão das respostas (CONNERS et al., 2000); 

h) Cubos de Corsi ordem direta e inversa: a tarefa apresenta nove cubos distribuídos de 

forma pseudorrandômica em um painel, os quais são numerados apenas numa face, que 

é direcionada para o aplicador. O examinador toca os blocos seguindo uma sequência 

pré-determinada, e o examinando em seguida, repete a sequência feita pelo examinador. 

Na primeira fase, o examinando toca os blocos seguindo a ordem direta e, depois, num 

segundo momento, na ordem inversa a realizada pelo aplicador. O número de blocos 

tocados nas sequências aumenta, com o objetivo de se avaliar a capacidade de memória 

operacional. O critério de interrupção é a apresentação de dois erros na mesma 

sequência de cubos. Esta tarefa avalia a memória operacional visoespacial (BOVO et 

al., 2016); 

i) FDT - Five Digit Test: avalia a velocidade e a eficiência do processamento cognitivo, 

sendo possível serem observadas diminuição na velocidade e na eficiência. É dividido 

em quatro partes, possibilitando a observação das habilidades de atenção, latência da 

percepção, da fonologia e da semântica, latência motora articulatória, fluidez da ação 

continuada do indivíduo, tomada de decisão de respostas e inibição de respostas 

automáticas (DE PAULA et al., 2015). Trata-se de uma variação da tarefa Stroop, em 

que o controle inibitório é refletido pela capacidade de suprimir uma resposta em 

detrimento de outra (STUSS, 2001), no caso do Cinco Dígitos, falar a quantidade de 

elementos em vez do número que está grafado; 

j) FCR - Figuras Complexas de Rey: avalia as funções neuropsicológicas de percepção 

visual, visoconstrução e memória imediata em suas fases de cópia e de reprodução de 

memória, verificando como o sujeito apreende os dados perceptivos que lhe são 

apresentados e o que foi conservado espontaneamente pela memória. Instrumento 

composto por duas figuras geométricas complexas (A e B), cuja tarefa consiste na cópia 
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e na evocação imediata da figura desenhada. Faixa Etária: Figura A – 8 até + 61 anos; 

Figura B – 4 até 7 anos e 11m (OLIVEIRA et al., 2004); 

k) RAVLT - Rey Audictory Verbal Learning Test: avalia memória episódica, capacidade 

de aprendizagem, susceptibilidade à interferência, retenção de material apreendido após 

intervalo temporal e memória de reconhecimento. O RAVLT consiste de uma lista de 

15 substantivos (lista A) que é lida em voz alta para a criança, cinco vezes consecutivas 

(tentativas A1 a A5) e cada uma delas seguida por um teste de evocação espontânea. 

Depois da quinta tentativa, uma lista de interferência, também com 15 palavras (lista 

B), é apresentada e seguida de um teste de lembrança. Imediatamente após, a criança é 

solicitada a se lembrar das palavras da lista A, sem que esta seja reapresentada (A6). 

Aguarda-se um intervalo de 20 minutos e pede-se à criança que se lembre das palavras 

da lista A (A7), sem que esta seja lida novamente. Então, o examinador lê para a criança 

uma lista de 50 palavras, na qual constam todas as da lista A, as da lista B e mais 20 

distratores. A criança deve indicar quais dessas palavras pertencem à lista A (DINIZ et 

al., 2000); 

l) Tarefas de Fluência Verbal: avaliam a fluência verbal nas categorias semânticas e 

fonêmicas. A fluência verbal é medida pela quantidade de palavras produzidas sob uma 

condição específica e um período de tempo determinado. As categorias conceituais de 

agrupamento semântico e fonêmico avaliam os mesmos fatores, porém, em crianças, o 

número de palavras geradas nas tarefas semânticas (acesso lexical) costuma ser maior 

do que nas tarefas fonêmicas, que são dependentes do funcionamento executivo (BOVO 

et al. 2016; BINNEY et al., 2018). Faixa Etária: 7 a 12 anos; 

m) TDE - Teste de Desempenho Escolar: avalia as habilidades de leitura, escrita e 

aritmética (STEIN, 1994). O TDE é um instrumento psicométrico que oferece de forma 

objetiva uma avaliação das capacidades fundamentais para o desempenho escolar. A 

classificação é superior, médio, inferior para cada serie escolar. É composto por três 

subtestes: Escrita: nome próprio e palavras isoladas, em forma de ditado. Aritmética: 

solução oral de problemas, e cálculos de operações aritméticas por escrito. Leitura: 

reconhecimento de palavras isoladas do contexto.  

4.3.1   Avaliação breve 

Os procedimentos neuropsicológicos da avaliação breve realizados após as 10 sessões 

de ETCC on-line ativa ou placebo, e também no follow-up após três meses de estimulação, 

foram realizados através da reaplicação dos seguintes materiais, instrumentos para a avaliação 
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de sintomas mais específicos do TDAH - atenção sustentada, controle de impulsos e memória 

operacional: 

a. CPT II 

b. Five Digit Test 

c. Dígitos ordem direta e inversa 

 

4.4   Estimulação transcraniana por corrente contínua 

 

A estimulação foi aplicada com um aparelho de ETCC (Soterix Medical Inc.), por meio 

de dois eletrodos-esponja 5X7 cm de superfície (não-metálicos), umedecidos em solução salina. 

Uma corrente de 1mA (densidade da corrente: 0.029 mA/cm2) foi aplicada durante 20 minutos, 

para os participantes do grupo de ETCC ativa, sendo que o eletrodo ânodo ficou posicionado 

sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (área F3 do sistema internacional 10/20 de 

eletroencefalograma) (BERLIM; DIAS NETO; TURECKI, 2009) e o eletrodo cátodo foi 

posicionado sobre o músculo deltoide direito. Apenas o grupo de estimulação ativa recebeu o 

estímulo elétrico. O grupo controle (ETCC placebo) realizou todos os procedimentos de 

colocação dos eletrodos, respeitando o mesmo posicionamento descrito no grupo experimental, 

e o estimulador foi acionado durante 30 segundos. Desta forma, os participantes vivenciaram a 

sensação inicial, mas sem receber a estimulação no tempo restante. Este procedimento é uma 

forma válida de controle em estudos de ETCC (COSMO; SENA, 2017). O aparelho utilizado 

para estimulação elétrica possui um botão que permite que o operador controle a intensidade da 

corrente. A estimulação foi elevada até 1mA e diminuída gradualmente nos períodos iniciais e 

finais de dez segundos, respectivamente. A tarefa realizada durante a neuromodulação pelas 

crianças foi composta por jogos de construção com opção do uso de jogos lógicos, além de um 

período breve (cerca de um minuto) de leitura de textos apropriados à faixa etária. 

 

4.4.1   Método de distribuição aleatória dos participantes  

 

As crianças e os adolescentes que se enquadraram nos critérios de elegibilidade, bem 

como os responsáveis aceitaram a participação no estudo e foram alocados para iniciar a 

intervenção com um dos dois procedimentos de intervenção proposto no estudo, por 

randomização simples (FERREIRA; PATINO, 2016) em que os nomes dos participantes foram 

distribuídos aleatoriamente nas três salas (sorteio realizado com nomes escritos em papeis 

fechados) e depois as salas e horários de estimulação ativa e sham também foram sorteados - 
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sem que participantes, seus familiares ou a equipe de voluntários tivesse conhecimento se o 

participante receberia estimulação ativa ou sham. Seguem as intervenções: 

• Intervenção experimental: estimulação transcraniana por corrente contínua anódica 

sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e catódica sobre o músculo deltoide 

direito associada a atividade pareada; 

• Intervenção controle: estimulação transcraniana por corrente contínua sham, com um 

eletrodo posicionado sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e outro sobre o 

músculo deltoide direito associada a atividade pareada.  

 

4.4.2   Estimulação pareada (online) 

 

Durante as sessões de ETCC foram propostas tarefas cognitivas, realizadas 

concomitantemente à neuromodulação. Conforme revisto na literatura, a estimulação on-line 

leva à maior efetividade de resultados para a região alvo no cérebro que está sob o eletrodo, 

fazendo com que a ativação da rede seja reforçada pela estimulação (MARTIN et al., 2014, 

GILL et al., 2015). 

Em nosso protocolo de pesquisa, foram escolhidas duas atividades que recrutam as 

funções executivas e a atenção. A primeira atividade foi cerca de um minuto de leitura de 

pequenos trechos de livros indicados para a faixa etária, escolhidos pelos próprios participantes 

(uma forma de estímulo à motivação). A segunda atividade foi feita com a utilização do Kit de 

Robótica 9656 da Lego Education. Este material é composto por diversos encaixes que contém, 

além dos tradicionais blocos coloridos, diferentes tamanhos de engrenagens, alavancas, polias, 

rodas e eixos, bem como elementos complementares, como figuras de olhos, velas de barco e 

asas. O participante recebe o desafio de reproduzir brinquedos a partir de imagens da construção 

pronta. Tal atividade visa ao estímulo da atenção concentrada; de funções executivas ligadas às 

habilidades de autorregulação comportamental como a iniciativa, flexibilidade, planejamento e 

organizações de metas; além de estímulo para a visoconstrução. A cada sessão, foram utilizados 

modelos de construções em nível crescente de complexidade com atividades organizadas em 

uma sequência pré-determinada para cada uma das dez sessões de ETCC.  

 

4.4.3   Controle de efeitos Adversos potenciais da ETCC 

 

Não encontramos referências sobre eventos adversos importantes associados à ETCC, 

apenas sintomas leves como formigamento e hiperemia local. Tais sintomas transitórios, 
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quando presentes, foram prevenidos com o uso de esponjas embebidas em solução salina. 

Também não são relatados na literatura efeitos adversos em longo prazo (BIKSON et al., 2016). 

Para segurança e controle dos potenciais efeitos adversos, foi aplicado um questionário de 

efeitos colaterais após cada sessão de ETCC (BIKSON et al., 2016). Para os casos de queixas 

de efeitos adversos, os participantes foram encaminhados para a equipe médica (neurologista e 

psiquiatra) e multiprofissional (fisioterapeuta, neuropsicóloga, psicopedagoga) com 

competência para atendimentos específicos adequados e orientação. 

 

4.4.4    Desfecho primário  

 

A medida de desfecho deste estudo exploratório foi a segurança cognitiva e evidências 

de melhoria de desempenho avaliados através da bateria de testes de avaliação 

neuropsicológica, de acordo com o já mencionado quadro 4. Os processos de avaliação foram 

realizados pré-intervenção, pós-intervenção, três e seis meses após o término das intervenções. 

As avaliações do desfecho foram realizadas com objetivo de investigar as funções executivas, 

em especial a autorregulação do comportamento, que incluíam o controle inibitório de 

impulsos, a flexibilidade cognitiva, a velocidade de processamento, os processos de atenção, a 

memória de trabalho e a capacidade de planejamento e organização. Também foram avaliadas 

habilidades de memória áudio-verbal e visual, visoconstrução com material concreto e gráfico, 

fluência verbal, leitura, escrita e cálculos numéricos, além do QI. Dados antropométricos, 

condições clínicas e principais queixas foram mensuradas em cada avaliação pré-intervenção.  

As avaliadoras foram cegas com relação aos objetivos do estudo, não fazendo parte dos 

profissionais responsáveis pelas intervenções com ETCC. Por sua vez, as pesquisadoras só 

tiveram conhecimento sobre o resultado das avaliações após a aplicação da bateria de testes, 

não fazendo parte deste processo.  

 

4.5   Análise dos resultados 

 

O trabalho foi composto por 10 bases de dados, todas com estudos ao longo do tempo e 

em três delas com estudos em que as crianças eram divididas em grupos ativo e placebo. O 

software utilizado nas análises foi o R (versão 4.0.2). 

Assim, para as bases em que os dados não possuíam grupos, foi realizado o teste de 

Wilcoxon Pareado (AGRESTI, 2002) que faz uma comparação entre os tempos para cada uma 

das variáveis de cada base, considerando-se que os indivíduos se repetem a cada tempo. 
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Apresentou-se nessas comparações a média e desvio padrão das variáveis em cada tempo e o 

valor-p das comparações. 

Já nas bases em que havia grupos, realizou-se uma análise intragrupo e intergrupo sobre 

as variáveis de interesse em cada uma das bases através do método Generalized Equations 

Estimating (GEE) (LIANG; ZEGER, 1986), que é um caminho para contabilizar a correlação 

existente entre as medidas repetidas dos mesmos indivíduos. O método GEE é conhecido como 

Modelos Marginais e pode ser considerado uma extensão de Modelos Lineares Generalizados 

(MCCULLAGH; NELDER, 1989), que, diretamente, incorporam a correlação entre as medidas 

da mesma unidade amostral. 

A análise intragrupo consiste em comparar os tempos em cada um dos grupos, enquanto 

que a análise intergrupo consiste em analisar a homogeneidade dos grupos em cada tempo. Para 

descrever as variáveis numéricas de acordo com cada grupo, foram utilizadas média e desvio 

padrão. 

Para verificar a influência de maneira multivariada das variáveis em cada um dos 

desfechos que possuíam grupos foi utilizada a regressão linear (CHAMBERS, 1992) utilizando 

o método GEE e implementando o método Backward (EFROYMSON, 1960) para seleção das 

variáveis significativas, onde se retirou as variáveis com maior valor-p uma a uma até que 

restassem apenas variáveis significativas.  
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5    RESULTADOS  

 

5.1  Descrição da população 

 

O grupo de 48 crianças que participaram da avaliação prévia possuía características 

clínicas e demográficas sintetizadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Síntese da distribuição das variáveis clínicas e demográficas. 

Variáveis clínicas e demográficas Início da intervenção (n=48) 

Meninos 81,8% 

Meninas 18,2% 

7 – 9 anos 48% 

10 – 12 anos 52% 

Estudante rede privada 60,5% 

Encaminhados por clínicas particulares 66% 

ABEP - A 4,7% 

ABEP - B 39,5% 

ABEP - C 31,3% 

Uso de medicação atual para o TDAH 37,2% 

SNAP-IV - TDAH -Apresentação desatenta 45,8% 

SNAP-IV - TDAH -Apresentação hiperativa 4,2% 

SNAP-IV - TDAH - Apresentação mista 50% 

SNAP-IV - Transtorno Opositor Desafiador 29,17% 

QI Total 93,36 (±13,94) 

QI Verbal 93,38 (±14,52) 

QI Execução 95,33 (±12,63) 

 

O grupo de crianças estimuladas foi composto por 81,8% de meninos e 18,2% de 

meninas de 7 a 12 anos, que estavam cursando o Ensino Fundamental (2º ao 7º ano), sendo 

60,5% alunos da rede privada de ensino. Essas crianças nos chegaram encaminhadas de clínicas 

particulares (36 crianças) e da lista de pacientes atendidos pelo CPNA (12 crianças).  

O perfil socioeconômico dos participantes de acordo com a classificação da Associação 

Brasileira das Empresas e Pesquisa (ABEPE), foi composto por 4,7% de participantes da classe 

A, 39,5% da classe B e 31,3% da classe C. Todos residiam com familiares, sendo 67,4% dos 

pais casados, 25,6% separados e 7% nunca foram casados.  

Quanto ao tipo de TDAH, de acordo com as respostas dos familiares para a escala 

SNAP-IV, 45,8% correspondiam à apresentação TDAH Desatento, 4,2% à apresentação 

Hiperativa e 50% à apresentação mista, que combina sintomas de desatenção e 
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hiperatividade/impulsividade. Pela mesma escala, percebemos que 29,17% das crianças de 

nossa amostra apresentavam a comorbidade com o Transtorno Opositor Desafiador. Durante a 

intervenção, 37,2% dos participantes faziam uso de medicação estimulante para minimizar os 

sintomas do TDAH. 

Pela avaliação inicial do QI através da escala WASI, a média do QI Total ficou em 93,36 

(com desvio padrão de 13,94), sendo a média de QI Verbal 93,38 (com desvio padrão de 14,52) 

e a do QI de Execução, 95,33 (com desvio padrão de 12,63), o que corresponde a uma estimativa 

intelectual dentro dos parâmetros de normalidade. 

Quanto às principais queixas assinaladas pelos pais na anamnese CPNA, o Gráfico 1 

sintetiza estes elementos. 

 

Gráfico 1 – Principais queixas assinalas pelos pais na anamnese CPNA. 

  

 

Podemos observar que 86% dos responsáveis assinalaram que seu filho(a) apresentava 

“dificuldade para prestar atenção”, principalmente relacionado às atividades escolares, mas 

também ao cotidiano familiar, sendo essa a queixa principal. Baixo rendimento escolar foi a 

segunda queixa mais assinalada, envolvendo 74,4% dos participantes. Depois temos 65,1% para 

“agitação/inquietude”, 58,1% para “dificuldade com regras”, 53,5% para “ansiedade”, 44,2% 

para “irritabilidade” e 20,9% para “dificuldade de socialização”. Vemos a síntese no gráfico 1: 
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Principais queixas 

Início da intervenção (n=48)
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Quanto às comorbidades sócio/afetivas, temos uma síntese das respostas dos pais no 

Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Principais comorbidades sócio/afetivas assinaladas pelos pais na anamnese 

CPNA. 

 

 

Conforme observamos acima, 20,9% trouxeram a queixa de dificuldade de interação 

com pares, 15,9% mostraram sintomas relacionados a episódios de mania, 53,5% queixaram-

se de ansiedade, 27,9% referiram comportamento de adição à internet 11,9%, falaram em algum 

momento do passado que queriam morrer. Observamos ainda ausência de alucinações, delírios 

ou comportamentos obsessivos compulsivos. 

A respeito das informações sobre o histórico clínico, temos o gráfico 3; 

 

Gráfico 3 – Síntese das respostas dos pais para a anamnese CPNA relacionadas ao histórico 

clínico. 
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Em relação à gestação, 80,6% nasceram a termo, 16,7% prematuros e 2,7% pós- termo. 

O tipo de parto foi cesáreo para 73,8%, normal para 23,8% e com auxílio de fórceps para 2,4%. 

Quanto ao peso ao nascer, 21% apresentaram baixo peso ao nascimento. A principal 

intercorrência, com 47,1% dos casos, foi icterícia acentuada. Outras 11,8% enfrentaram falta 

de oxigênio e 23,5% necessitaram de internação em UTI por motivos diversos. Estas 

características, como já mencionado em nossa revisão, podem ser consideradas como fatores 

preditores do TDAH (KIM et al, 2020). 

Não há queixas quanto ao desenvolvimento motor, com os principais marcos alcançados 

dentro de padrões de normalidade. Já para o desenvolvimento da fala, 9,4% das crianças 

mostraram atraso e só disseram as primeiras palavras por volta dos 3 a 4 anos de idade. Quanto 

ao controle dos esfíncteres, 6 crianças (18,8%) mostraram atraso (necessitaram de fraldas 

noturnas após os 4 anos de idade).  

Para a vida escolar, temos as queixas assinaladas sintetizadas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Síntese das respostas dos pais para a anamnese CPNA relacionadas ao histórico 

acadêmico. 

 

 

Cerca de 80% de nossos participantes frequentaram educação infantil. A reprovação 

escolar aconteceu para 16,3% deles. Problemas na Fase de alfabetização aconteceram para 

94,4%, sendo que, na atualidade, 81,8% apresentam dificuldades na aprendizagem de Língua 

Portuguesa, 60,6% para a Matemática e 88,1% dos participantes necessitam de ajuda e reforço 

nas atividades escolares. 

Na tentativa de sanar tais dificuldades, temos sintetizadas no Gráfico 5 as respostas dos 

pais relacionadas a tratamentos adotados para melhorar o desempenho escolar e 

comportamental de seus filhos: 
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Gráfico 5 - Síntese das respostas dos pais para a anamnese CPNA relacionadas a tratamentos 

adotados na tentativa de superar as dificuldades de aprendizagem e comportamentais. 

 

Percebemos que 66,7% das crianças frequentam ou frequentaram sessões de 

psicoterapia, 45,8% de fonoaudiologia, 41,7% de psicopedagogia e 4,2% de terapia 

ocupacional. Essas terapias aliviaram os sintomas, mas os principais problemas persistiram e, 

por este motivo, os pais decidiram participar da pesquisa. Fazem seguimento com médico 

neurologista ou psiquiatra 54,5% das crianças participantes, sendo que 37,2% fazem uso de 

medicação para o TDAH e 30,2% já fizeram uso, mas descontinuaram o tratamento. Fazem 

acompanhamento com otorrinolaringologista devido a dificuldades de audição 11,6% dos 

participantes e 23,8% usam óculos. 

 

5.2   Efeitos adversos 

 

Os efeitos adversos relatados pelas crianças aconteceram principalmente no momento 

da aplicação e desapareciam logo que o aparelho era desligado, com exceção da sonolência, 

que foi relatada como um sintoma mais persistente e que se manteve pelos 10 dias da 

intervenção – no entanto, é necessário considerar que a maioria das crianças residia longe do 

CPNA, portanto, gastavam muito tempo no trajeto, o que, naturalmente, também gera cansaço 

e sonolência. As tabelas a seguir (Tabelas 2 e 3) sintetizam a quantidade de crianças que 

relataram cada um dos efeitos adversos, somadas as duas Fases de intervenção, tabelas 

separadas por grupo ativo e placebo: 
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Tabela 2 – Quantidade de crianças que relataram presença de efeitos adversos no grupo ativo 

ao longo dos 10 dias de ETCC, somadas as duas fases de experimentação. 

EFEITOS ADVERSOS – grupo ativo Leve Moderado Grave 
Total 

(%) 

Cefaleia - 3 1 8,3% 

Dor cervical - - - - 

Dor no escalpo - - - - 

Formigamento 12 - - 25% 

Prurido 5 11 - 33% 

Sensação de queimação 1 - - 2% 

Rubor local - - - - 

Sonolência - 6 - 12,5% 

Dificuldade de concentração - - - - 

Mudança de humor - - - - 

Outros (Enjoos) - - 1 2% 

 

Tabela 3 – Quantidade de crianças que relataram presença de efeitos adversos no grupo 

placebo ao longo dos 10 dias de ETCC, somadas as duas Fases de experimentação. 

EFEITOS ADVERSOS – grupo 

placebo 
Leve Moderado Grave 

Total 

(%) 

Cefaleia 4 - - 8,3% 

Dor cervical - - - - 

Dor no escalpo - - - - 

Formigamento - - - - 

Prurido - - - - 

Sensação de queimação - - - - 

Rubor local - - - - 

Sonolência 4 - - 8,3% 

Dificuldade de concentração 1 - - 2% 

Mudança de humor - - 2 4% 

Outros (Insônia) - - 1 2% 
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Observamos que não foram relatados efeitos adversos além dos já citados pela literatura 

existente, exceto os sintomas relacionados à insônia apontados por uma criança do grupo 

placebo e o de enjoos apontados por uma criança do grupo ativo, mas este a mãe suspeitou que 

poderia estar relacionado a alguma outra causa. “Dificuldade de concentração” e “Mudança de 

humor” só foram apontados por crianças do grupo placebo. Os índices de crianças que se 

queixaram de “cefaleia” são idênticos nos grupos placebo e ativo. Os efeitos “prurido”, 

“sensação de queimação” e “formigamento” foram observados apenas por participantes do 

grupo ativo. O gráfico abaixo sintetiza a comparação entre os dois grupos: 

 

Gráfico 6 – Síntese da comparação das respostas das crianças relacionadas a efeitos adversos, 

comparando os dois grupos, estimulação ativa e placebo. 

 

 

Em uma primeira análise dos resultados das avaliações neuropsicológicas breves, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, o que também é um indicativo da 

segurança da técnica, conforme pode ser visto no próximo bloco. 

 

5.3   Resultados das avaliações breves 

 

A análise intragrupo e intergrupo das variáveis de interesse em cada uma das bases foi 

feita através do método GEE (LIANG; ZEGER, 1986), para contabilizar a correlação existente 

entre as medidas repetidas dos mesmos indivíduos. O método GEE é conhecido como Modelos 
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Marginais e pode ser considerado uma extensão de Modelos Lineares Generalizados 

(MCCULLAGH; NELDER, 1989) que diretamente incorporam a correlação entre as medidas 

da mesma unidade amostral. 

A análise intragrupo consiste em comparar os tempos em cada um dos grupos, enquanto 

que a análise intergrupo consiste em analisar a homogeneidade dos grupos em cada tempo. Para 

descrever as variáveis numéricas de acordo com cada grupo, foram utilizadas média e desvio 

padrão. 

A Tabela 4 apresenta a comparação intragrupo e intergrupo para a evolução das repostas 

para o subteste Dígitos da escala WISC-IV.  

 

Tabela 4 – Comparações intra e intergrupo para as variáveis da base DIGITOS. 

Variáveis Tempo 
Grupo Ativo Grupo Placebo Ativo x Placebo 

Média D.P. Valor-p Média D.P. Valor-p Valor-p 

Spam Ordem Direta 

PRÉ 4,57 0,96 - 4,70 0,94 - 0,714 

PÓS 4,73 1,22 0,452 4,95 1,00 0,169 0,523 

FU* 4,78 1,38 0,393 4,73 1,15 0,889 0,615 

Spam Ordem Inversa 

PRÉ 3,30 1,13 - 3,22 0,89 - 0,814 

PÓS 3,46 0,99 0,481 2,95 0,81 0,101 0,013 

FU* 3,25 0,87 0,837 2,97 1,01 0,173 0,196 

¹Modelos marginais (GEE) *FU = Follow Up 

 

Dessa forma, observamos diferença significativa (Valor-p = 0,013) entre os grupos no 

tempo Pós para o Spam Ordem Inversa, sendo que a maior média no tempo Pós foi observada 

no grupo Ativo.   

Quanto aos demais procedimentos da avaliação breve, na análise dos resultados, 

percebemos que não houve diferença significativa (Valor-p > 0,050) entre os grupos em 

nenhum dos tempos (vide tabelas completas no Anexo A). 

 

5.4   Resultados das comparações de desempenho entre tempos 

 

Foi realizado o teste de Wilcoxon Pareado (AGRESTI, 2002) que faz uma comparação 

entre os tempos para cada uma das variáveis de cada base, considerando-se que os indivíduos 

se repetem a cada tempo. Apresentou-se, nessas comparações, a média e desvio padrão das 

variáveis em cada tempo e o valor-p das comparações. As tabelas completas encontram-se nos 

anexos B e C. Nos itens a seguir, veremos em detalhes os resultados mais relevantes. 
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5.4.1   Melhoras entre os tempos inicial e final para a escala CBCL 

 

O Gráfico 7 apresenta a comparação da variável School (relacionada ao desempenho 

escolar) da base de dados CBCL entre os tempos inicial (Fase2) e final (Fases 6 e 7). 

 

Gráfico 7 – Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável School (CBCL) 

 

Podemos observar que houve diferença (valor-p = 0,010) entre as médias do School T 

Score no Tempo 1 e no Tempo 2, sendo que no Tempo 2 a média do School T Score foi maior 

que no Tempo 1. 

 

5.4.2    Melhoras entre os tempos inicial e final no desempenho em tarefas de Fluência Verbal 

(FV) 

 

O Gráfico 8 apresenta a comparação da variável Fluência Verbal Semântica (conhecida 

como subteste “Animal”) da base de dados Fluência Verbal entre os tempos inicial (Fase2) e 

final (Fases 6 e 7). 
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Gráfico 8 – Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável Fluência Verbal Semântica 

 

Pode-se observar que houve diferença (valor-p < 0,001) entre as médias para a fluência 

verbal semântica, subteste “Animal”, em porcentagem de acertos, no Tempo 1 (Fase2) e no 

Tempo 2 (Fases 6 e 7). Sendo que, no Tempo 2, a média do “Animal (%)” foi maior que no 

Tempo 1. 

 

5.4.3    Melhoras entre os tempos inicial e final Teste de Desempenho Escolar – TDE 

 

O Gráfico 9 apresenta a comparação da variável Escrita da base de dados TDE entre os 

tempos inicial e final.  
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Gráfico 9 - Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável Escrita (TDE) 

 

Podemos observar diferença (valor-p = 0,004) entre as médias de desempenho para o 

subteste Escrita no Tempo 1 (Fase2) e no Tempo 2 (Fases 6 e 7), sendo que, no Tempo 2, a 

média para Escrita foi maior que no Tempo 1. 

 

O Gráfico 10 apresenta a comparação da variável Leitura da base de dados TDE entre 

os tempos inicial e final. 
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Gráfico 10 - Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável Leitura (TDE) 

 

Observamos também diferença (valor-p < 0,001) entre as médias de desempenho para 

o subteste Leitura no Tempo 1 (Fase2) e no Tempo 2 (Fases 6 e 7), sendo que, no Tempo 2, a 

média para Leitura foi maior que no Tempo 1. 

 

5.4.4    Melhoras entre os tempos inicial e final na avaliação do QI pela escala WASI 

 

Na avaliação do QI observamos resultados com diferença entre os tempos inicial (Fase2) 

e final (Fases 6 e 7) para o QI Total, QI de Execução e para os subtestes Cubos e Semelhanças, 

resultados estes detalhados em gráfico e os demais resultados podem ser verificados na tabela 

do anexo C.1. 

  O Gráfico 11 apresenta a comparação da variável QI Total da base de dados WASI 

entre os tempos inicial e final. 
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Gráfico 11 - Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável QI Total (WASI) 

 

O Gráfico 12 apresenta a comparação da variável QI Execução da base de dados WASI 

entre os tempos inicial (Fase2) e final (Fases 6 e 7). 

 

Gráfico 12 - Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável QI Execução (WASI) 
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O Gráfico 13 apresenta a comparação da variável subteste Cubos da base de dados 

WASI entre os tempos inicial (Fase2) e final (Fases 6 e 7). 

 

Gráfico 13 - Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável Cubos (WASI) 

 

O Gráfico 14 apresenta a comparação da variável subteste Semelhanças da base de 

dados WASI entre os tempos inicial (Fase2) e final (Fases 6 e 7). 
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Gráfico 14 - Melhoras entre os tempos inicial e final para a variável Semelhanças (WASI) 

 

Assim, pelos gráficos 11 a 14, podemos observar diferença (valor-p = 0,002) entre as 

médias do QI Total no Tempo 1 e no Tempo 2, sendo que no Tempo 2 a média do QI Total foi 

maior que no Tempo 1; observamos diferença (valor-p < 0,001) entre as médias do QI Execução 

no Tempo 1 e no Tempo 2, sendo que, no Tempo 2, a média do QI Execução foi maior que no 

Tempo 1; diferença (valor-p < 0,001) entre as médias do Cubos TScore no Tempo 1 e no Tempo 

2, sendo que, no Tempo 2, a média do Cubos TScore foi maior que no Tempo 1; diferença 

(valor-p = 0,043) entre as médias da Semelhanças TScore no Tempo 1 e no Tempo 2, sendo 

que, no Tempo 2, a média Semelhanças TScore foi maior que no Tempo 1. 

 

5.4.5    Melhoras entre os tempos inicial e final na avaliação pelo Five Digit Test – FDT 

 

O FDT foi analisado de duas formas. Como teste utilizado para a comparação 

intergrupos durante as avaliações breves, feitas logo após às avaliações, não foram observadas 

diferenças entre os grupos, conforme podemos observar em tabela do anexo A. É importante 

lembrar que pela proposta de delineamento cruzado, as crianças que receberam estimulação 

ativa na primeira fase de estimulação passaram para o grupo de estimulação placebo na segunda 

fase e vice-versa. Ou seja, após três meses de wash-out, o grupo que recebeu a estimulação 

ativa deveria estar em igualdade de condições com o grupo que ainda não havia sido estimulado, 
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no entanto, observamos que tal fenômeno não ocorreu. Porém, é possível observar a evolução 

do grupo total no decorrer do tempo, conforme a variação do efeito, ilustrado através dos 

valores β no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Influência da variável de interesse tempo sobre a base de dados FDT 

 

FU – Follow up 

 

Pela análise da variável Tempo, pelo modelo multivariado de Regressão Linear 

(CHAMBERS, 1992) aplicando o método Backward para a seleção final das variáveis, 

observamos a evolução dos resultados dos grupos ao longo dos três meses após a estimulação, 

com diferenças logo após a estimulação para os subtestes Leitura, Contagem e Escolha, e 

também diferenças para estes mesmos três subtestes, para o subteste Alternância e para os 

índices de inibição e flexibilidade após três meses da estimulação, na avaliação de follow up 

(vide tabelas D.27 a D.32 no Anexo D).  
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5.5   Modelagem estatística 

 

Para verificar a influência das variáveis de interesse sobre as variáveis de cada uma das 

bases, foi ajustado um modelo multivariado de Regressão Linear (CHAMBERS, 1992) 

aplicando o método Backward para a seleção final das variáveis, considerando-se um nível de 

significância de 5%, tabelas em anexo D. O gráfico 16 ilustra as dimensões das variáveis 

consideradas para a população estudada:  

 

Gráfico 16 - Proporcionalidade das variáveis de interesse 

 

 

Como vemos acima, foram consideradas as variáveis, QI subdividido em ≥ 90 e ≤ 110 

(médio), ≤ 89 (abaixo da média) e ≥ 111 (acima da média); se a criança estava utilizando 

medicação para o TDAH; os grupos de idade (7-9 anos e 10-12 anos); a apresentação do TDAH 

(desatento, hiperativo ou misto) e se havia a comorbidade com o Transtorno de Oposição 

Desafiante (TOD). Dentre 57 indicadores de desempenho, analisados, as variáveis que mais se 

destacaram pelos escores de melhor desempenho após ao tratamento com ETCC foram a 

variável QI > 111 (com 20% de indicadores), seguida pela comorbidade com TOD (16% de 

indicadores), não uso da medicação para o TDAH durante o tratamento com ETCC (14% de 

indicadores) e idade entre 7 e 9 anos (7% de indicadores). Estas quatro variáveis mostraram 
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maior influência sobre os resultados, de forma mais positiva do que as demais, como será mais 

detalhado nos próximos tópicos. 

 

5.5.1   Em relação ao QI inicial  

 

Em relação ao QI, nas comparações de influência das variáveis para os resultados das 

avaliações de desempenho após seis meses do tratamento com ETCC, observamos que as 

crianças com QI acima da média (≥ 111) foram as mais beneficiadas, seguidas pelas crianças 

com QI de acordo com a média (≥ 90 e ≤ 110). As crianças com QI médio inferior (≤ 89) não 

se beneficiaram na mesma proporção, como pode ser visto nas tabelas do anexo D. O gráfico 

17 sintetiza a evolução de desempenho das crianças com QI elevado, >110, ilustrando o 

tamanho de efeito (β), que também pode ser conferido nas tabelas do anexo D: 

 

Gráfico 17 - Influência da variável de interesse QI >110 na avaliação de desempenho após seis 

meses de intervenção com ETCC 

Crianças com QI acima da média mostraram melhor desempenho na avaliação de memória para 

a aprendizagem ao longo das tentativas (p= 0,039), com um aumento médio de 20,85 unidades 

na avaliação do tamanho de efeito (β). Também revelaram melhor desempenho logo após a 

estimulação na avaliação da memória operacional pelo subteste Dígitos, ordem inversa (p= 

<0,001, β= 0,77). Estas mesmas crianças, segundo avaliação dos pais através das escalas 

comportamentais ecológicas, mostraram incremento de desempenho mais acentuado do que as 

demais para, na escala CBCL, socialização (p = 0,029, β= 9,46) e escolarização (p = 0,008, β= 

9,46). Para a escala BRIEF, desempenho acima do grupo para automonitoramento do 
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comportamento (p = 0,039, β= -6,17). Mostraram também melhor evolução para o teste TDE, 

escore total (p = 0,002, β= 36,19), sendo o único grupo a se destacar no escore total. Na 

avaliação do QI, mostraram desenvolvimento ainda melhor que o restante do grupo (QI Total, 

Verbal e de Execução p <0,001 e β >10).  

 

5.5.2    Em relação à idade 

 

Quanto à idade, as crianças foram divididas em dois grupos, 7-9 anos e 10-12 anos. O 

Gráfico 18 ilustra as diferenças de desempenho entre os dois grupos através da representação 

do tamanho de efeito (β), que também pode ser conferido nas tabelas do Anexo D. 

 

Gráfico 18 - Influência da variável de interesse Idade na avaliação de desempenho após seis 

meses de intervenção com ETCC 

 

Quanto aos resultados da escala BRIEF, as crianças mais novas (7-9 anos) mostraram 

maior evolução, proporcionalmente, em comparação com as mais velhas (10-12 anos), para o 

item controle inibitório de impulsos (p= 0,024, β= -6,3), memória de trabalho (p= 0,024, β= -

5,31), planejamento (p= 0,017, β= -6,16). Para o RAVLT, as crianças mais novas (7-9 anos) 

mostraram uma evolução maior para a memória de reconhecimento verbal (p= 0,036, β= 14,95). 

 

5.5.3    Em relação ao uso de medicação psicoestimulante 

 

O Gráfico 19 sintetiza as diferenças observadas nas crianças que mantiveram o uso de 

medicação para o TDAH durante a ETCC através da representação do tamanho de efeito (β), 

tabelas detalhadas no Anexo D: 
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Gráfico 19 - Influência da variável de interesse Uso de Medicação na avaliação de desempenho 

após seis meses de intervenção com ETCC 

 

 

 

Na avaliação comportamental ecológica realizada pela escala CBCL, estas crianças 

mostraram, como as demais, melhora nos índices de socialização e escolarização (p= 0,005, β= 

-9,55 e p= <0,001, β= -4,4, respectivamente). Porém, o mesmo não aconteceu para o índice 

“quebra de regras” (p= 0,018, β=4,83), agressividade (p= 0,002, β= 8,13) e para o índice AAA 

(p= 0,004, β=17,95). Para a escala BRIEF, consistentemente, mostraram pior desempenho que 

as demais para os índices de controle inibitório (p= 0,04, β= 6,62), memória de trabalho (p= 

0,022, β=5,42), planejamento (p= 0,013, β= 6,06). Aparentemente, na avaliação feita pelos pais 

em suas respostas a escalas comportamentais, a ETCC produz efeitos menos evidentes para as 

crianças que passam pela estimulação com uso concomitante de medicação estimulante na 

comparação com as crianças que viveram a experiência sem o uso de medicação. 

 

5.5.4    Em relação ao subtipo de TDAH e à comorbidade com TOD 

 

Foi possível observar que aquelas crianças inicialmente avaliadas através da resposta 

dos pais para a escala comportamental SNAP-IV com apresentação desatenta, hiperativa, mista 

e como tendo comorbidade com TOD, aparentemente mostraram algumas diferenças de 
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desempenho, sugerindo que especificidades para os padrões de conexões neuronais afetaram o 

efeito da ETCC anódica sobre o CPFDL esquerdo, conforme está sintetizado através da 

representação do tamanho de efeito (β) no Gráfico 20, tabelas no Anexo D: 

 

Gráfico 20 - Influência da variável de interesse SNAP na avaliação de desempenho após seis 

meses de intervenção com ETCC 

 

 

Para aquelas crianças que receberam a classificação de TDAH misto, ou seja, que 

somam sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, observamos, na comparação 

com as demais, pela escala BRIEF, relacionada ao comportamento adaptativo influenciado 

pelas funções executivas, menos benefícios quanto ao controle inibitório de impulsos 

(p=0,002). O mesmo aconteceu na avaliação da Fluência Verbal Fonológica (p= 0,029, β= -

17,32). Para o teste RAVLT, mostraram-se como o grupo que menos evoluiu na avaliação da 
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Aprendizagem ao longo das tentativas (p= <0,001, β= -26,78), para o B1 (p= 0,042, β= 14,89), 

para o A6 (p= <0,001, β= -28,23), para o A7 (p= <0,001, β= 2,81) – índices relacionados à 

aprendizagem verbal, suscetibilidade a interferências, memória verbal tardia. Foi o subgrupo 

que menos evidenciou evolução na avaliação pela escala CBCL para o item de escolarização 

(p=0,028, β= -3,88). Não consideramos para esta análise as crianças consideradas apenas 

hiperativas, porque foram apenas dois indivíduos. Já para o grupo das crianças com a 

comorbidade TOD, para a avaliação ecológica feita através da escala CBCL, as respostas dos 

pais apontaram menos benefícios em comparação às demais para os sintomas relacionados a 

quebra de regras (p=0,001, β= 6,88), agressividade (<0,001, β= 9,82), mas não sobre o perfil 

AAA – somatória dos índices de ansiedade/depressão, atenção e agressão, tido como fator 

indicativo de desregulação emocional em sujeitos com TDAH, sendo que os déficits são 

considerados quando os escores estiverem no intervalo de ≥ 180 a ≤ 210 e desregulação grave 

quando forem > 210 (2 DP) (BIEDERMAN et al., 2012). Pela escala BRIEF, relacionada ao 

comportamento adaptativo influenciado pelas funções executivas, o grupo com TOD revelou 

menos benefícios em relação às demais na avaliação do controle inibitório de impulsos 

(p=0,024, β= 8,33) e automonitoramento (p= < 0,001, β= 10,41). Porém, as crianças com TOD 

também mostraram, após seis meses da estimulação ativa, para a fluência verbal fonológica, 

um aumento médio de número de respostas corretas de 26,38% (p= 0,006, β= 26,38) em relação 

ao restante do grupo. Para o subteste Cubos, que avalia a organização perceptual 

(visoconstrução), crianças com TOD revelaram um aumento médio 7,66 para a pontuação β (p= 

0,009) em relação ao restante do grupo. A evolução mais impressionante deste subgrupo foi 

para o teste RAVLT, mostrando evolução melhor que o restante para a Aprendizagem ao longo 

das tentativas, com aumento de 30,28 unidades para β (p= <0,001), para o A6 (β= 32,31, p= 

<0,001), para o A7 (β= 2,28, p= 0,013). Ou seja, após seis meses do tratamento, estas crianças 

mostraram melhora do desempenho acima da evolução do restante do grupo para a 

aprendizagem serial no momento da memorização, para dividir a atenção com outro estímulo, 

para a recordação após a interferência e para a recordação tardia. As crianças com TOD também 

se destacaram na avaliação dos aspectos atencionais realizada através do teste FDT (subteste 

“leitura”), com β= 16,72 (p=0,029) para a classificação percentual em relação ao restante do 

grupo. 
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6     DISCUSSÃO 

 

6.1   Sobre a tolerabilidade e segurança da técnica 

 

Neste estudo clínico exploratório, randomizado, controlado por placebo, tivemos como 

um dos objetivos investigar a tolerância cognitiva, tolerabilidade e a eficiência clínica da ETCC 

para a população pediátrica com TDAH. É pertinente comentar, de início, o baixo índice de 

sensações incômodas durante as sessões, sendo que foi observado o mesmo número de queixas 

de cefaleia no grupo ativo e placebo (4 crianças, 8,3% da população, para cada grupo) e número 

aproximado entre as duas populações de queixas de sonolência (4 crianças para o grupo 

placebo, ou 8,3%, e 6 para o grupo ativo, ou 12,5%). Um menino teve crises de vômito, o que 

fez a mãe, apesar de não ter certeza se seria um problema provocado pela estimulação ou não, 

decidir não dar continuidade ao tratamento quando iríamos iniciar a segunda fase de 

estimulação. As queixas mais veementes em relação a efeitos colaterais foram de três mães de 

crianças que faziam parte do grupo placebo durante a primeira estimulação, alegando que as 

crianças estavam mais agitadas, agressivas e com insônia. Uma destas crianças foi uma das 

desistentes quando passou para o grupo ativo, alegando dor de cabeça. Todas estas crianças 

passaram pela consulta com neuropediatra, sem anormalidades constatadas.  

Apenas no grupo ativo, uma criança queixou-se de sensação de queimação - sendo que 

havia feito um corte de cabelo na véspera com detalhes muito rentes ao couro cabeludo feitos 

com navalha, possivelmente deixando microlesões na pele. As queixas de sensação de 

formigamento (25%) e de prurido/coceira (33%) foram as únicas claramente associadas ao 

grupo ativo, sendo que muitas crianças apontaram para ambas, simultaneamente. A sensação 

de formigamento e prurido foi bem tolerada por quase todas as crianças, sendo que, tal sensação 

desaparecia assim que o aparelho era desligado. 

Ainda em relação à segurança, é importante observar que os resultados quanto aos 

aspectos cognitivos ou não mostraram diferenças significativas na comparação entre grupos 

ativo e placebo, ou mostraram melhora de sintomas e evolução positiva de índices de 

desempenho. Como já mencionado, nossa revisão bibliográfica sobre estudos com a ETCC em 

pacientes pediátricos não traz dados de estimulação com mais do que cinco sessões - sendo que 

nosso estudo foi realizado com 10 sessões -, nunca foi feita uma avaliação de desempenho 

cognitivo ampla como a nossa, antes e após a ETCC, além do número de crianças ser menor 

(tivemos 35 crianças que participaram de todas as fases do projeto), o que torna nosso estudo 

relevante quanto à segurança da técnica. 



97 

 

 

6.2   Sobre a comparação dos efeitos entre os grupos ativo e placebo 

 

Outro dos objetivos de nosso trabalho foi o de investigar e comparar os efeitos da ETCC 

anódica sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, com efeitos da estimulação placebo 

para as dificuldades cognitivas comuns em crianças com TDAH. A análise intergrupo consiste 

em analisar a homogeneidade dos grupos em cada tempo. 

Na análise dos resultados das avaliações breves, não houve diferença significativa 

(Valor-p > 0,050) entre os grupos em nenhum dos tempos para as respostas dos responsáveis 

para a escala SNAP-IV, bem como para o desempenho das crianças na maioria dos testes da 

avaliação breve.  

Para o teste FDT, não houve diferença entre os grupos, observando-se evolução positiva 

em ambos, ativo e placebo. Sem desconsiderar o efeito placebo, precisamos observar que, em 

outros testes, as crianças mostraram uma evolução positiva após seis meses de tratamento. É 

possível, então, que o grupo placebo da segunda intervenção, grupo que havia recebido a 

estimulação ativa três meses antes, estava comprometido e apresentando desempenho 

melhorado pela ETCC realizada três meses antes. 

A exceção foram os resultados para o subteste Dígitos (WISC-IV), com diferença 

(Valor-p = 0,013) entre os grupos no tempo Pós, sendo que a maior média de Spam Ordem 

Inversa no tempo Pós foi observada no grupo Ativo. O subteste Dígitos avalia a memória 

operacional áudio-verbal, habilidade associada ao córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, 

local de posicionamento do eletrodo ânodo em nosso trabalho com ETCC. 

  

6.3   Sobre os resultados positivos relacionados às funções executivas e QI na comparação 

ao longo do tempo 

 

O subteste Cubos, que avalia a habilidade de visoconstrução com material concreto, está 

relacionado a importantes domínios das funções executivas e demanda capacidade de análise e 

síntese, planejamento, organização para metas e praxias visoconstrutivas e envolve tanto a 

precisão quanto a velocidade de desempenho, além da manutenção da atenção concentrada e 

inibição de interferências de respostas não exigidas no momento do teste (COSTA et al. 2004). 

A tarefa on-line associada à ETCC de montagem do kit básico de robótica da Lego treinou 

habilidades semelhantes, aparentemente garantindo o recrutamento de vias sinápticas para 

circuitos executivos e visoconstrutivos que demandaram atenção, análise e síntese, 
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planejamento e organização e os bons resultados após seis meses da estimulação ativa nos 

fazem pensar na possível consolidação das novas habilidades. O desempenho nesta atividade 

foi tão superior na avaliação após seis meses de estimulação em relação à avaliação prévia que 

provocou a melhora do índice do QI de Execução. Esse, nos fornece indícios de aprimoramento 

de áreas cerebrais que vão além do CPFDL esquerdo, possivelmente por ativação de via 

transcalosa para o CPFDL direito. Podemos pensar, ainda, no envolvimento de áreas motoras e 

parietais. No entanto, o teste FCR que avalia habilidades semelhantes, porém associadas ao 

grafismo não mostrou alterações – o que parece ser um indício da interferência da ETCC on-

line, modalidade em que os participantes se mantêm dedicados à tarefa cognitiva 

simultaneamente à ETCC (BREITLING et al., 2016) -, já que a habilidade grafomotora não foi 

trabalhada durante as estimulações. A melhora do funcionamento executivo também foi 

ilustrada pelos resultados em longo prazo para o teste FDT. A coordenação da imagem e da fala 

frente ao estímulo visual (atividade que também demanda atenção sustentada), flexibilidade 

cognitiva e controle de impulsos foram avaliados por este teste e observamos a evolução 

positiva de desempenho especialmente após três meses de estimulação. Segundo Paiva et al. 

(2015), o teste FDT avalia a capacidade de prontidão e manutenção da atenção considerando 

três redes funcionalmente independentes. A rede de alerta permite a manutenção de um estado 

de vigilância e alerta, a rede de orientação é responsável pelo movimento da atenção através do 

espaço para atender aos eventos sensoriais, e a rede de controle executivo permite o 

monitoramento e a resolução de conflito entre prontidão, estímulo e resposta. As três redes 

atencionais, fortemente interconectadas, modulam a qualidade da resposta frente aos estímulos 

ambientais. Os processos automáticos (alertar e orientar) possuem grande sobreposição 

conceitual com a definição da velocidade de processamento, propriedade cognitiva associada 

ao tempo gasto na execução de diferentes tarefas frequentemente encontradas em estudos 

psicométricos. O controle da resposta se sobrepõe a componentes da função executiva, 

principalmente os componentes atencionais do sistema de controle inibitório.  

Ainda relacionado às funções executivas, o subteste Semelhanças do WISC-IV solicita 

ao examinando explicar como dois objetos ou conceitos apresentados oralmente se parecem 

e/ou se relacionam (YATES, 2006). Avalia, desta forma, a profundidade das informações 

adquiridas via escolarização aplicadas à resolução de problemas audioverbais (COSTA et al. 

2004). Este subteste de abstração verbal é muito associado às funções executivas, pois demanda 

capacidade de análise e síntese, planejamento, organização para metas, porém relacionadas a 

estímulos que são apresentados verbalmente pelo examinador e com resposta também verbal 

por parte do avaliado. É uma excelente amostra da capacidade do avaliando para construir um 
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discurso. Para tal, também são necessárias a manutenção da atenção concentrada e a inibição 

de interferências de respostas não exigidas no momento do teste. A melhora de desempenho 

após a ETCC parece estar relacionada à estimulação de conexões do CPFDL a áreas de 

construção e organização do discurso da rede frontoparietal, dedicada ao funcionamento 

executivo para o controle da recuperação lexical e ao lobo temporal anterior, implicado na 

formação e representação de associações conceituais (BINNEY et al., 2018). 

 

6.4   Sobre a evolução positiva para os testes relacionados à memória e aprendizagem 

 

A melhora do desempenho nos subtestes de Escrita e Leitura do TDE parece um indício 

forte dos efeitos da ETCC on-line (ETCCE associada a tarefa pareada). Cerca de 25–40% de 

todos os pacientes com TDAH têm grandes dificuldades de leitura e escrita e muitos 

apresentam comorbidade com distúrbios de linguagem (WILLCUTT et al., 2012). É importante 

lembrar que 80% da nossa população frequentou educação infantil e, mesmo assim, 94,4% deles 

enfrentaram problemas para a fase de alfabetização e 81,8% ainda mostram dificuldades de 

aprendizagem em Língua Portuguesa. Na tentativa de sanar tais dificuldades, 66,7% das 

crianças frequentam ou frequentaram sessões de psicoterapia, 45,8% de fonoaudiologia, 41,7% 

de psicopedagogia, 4,2% de terapia ocupacional, além de 37,2% fazerem uso de medicação 

para o TDAH e 30,2% já terem feito uso, mas descontinuaram o tratamento por não encontrar 

resultados positivos. Essas terapias aliviaram os sintomas, mas os principais problemas 

persistiram e, por este motivo, os pais decidiram participar da pesquisa. Nossa população veio 

encaminhada principalmente destas clínicas particulares, ou seja, eram crianças que já haviam 

passado pelos mais diversos tratamentos com uma evolução considerada insatisfatória pela 

família, o que levou seus pais a buscarem um tratamento novo. Ou seja, sem a ETCC, a simples 

tarefa de um minuto de leitura em voz alta repetida por 10 dias em duas semanas não justificaria 

tal incremento de desempenho. Além disto, para a escala CBCL, retratando a observação dos 

pais sobre as mudanças comportamentais das crianças, na comparação da avaliação prévia e do 

comportamento após seis meses da estimulação ativa, observamos indicativos fortes de 

evolução positiva de desempenho para a escolarização (p = 0,010) e indicativos de melhora 

para a socialização (p=0,045).  

A leitura e a escrita são competências influenciadas por diversos processos cognitivos e 

resultam de dois componentes principais: a decodificação de palavras e a compreensão 

(OAKHILL, CAIN, BRYANT, 2003; BETJEMANN et al., 2008; SEABRA, DIAS, 

MONTIEL, 2012). Nesse sentido, a leitura é resultado do processo de identificação de um 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/specific-language-impairment
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X18303031?via%3Dihub#bib0260
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registro gráfico escrito e seu significado, envolvendo, desde o reconhecimento de palavras, até 

a análise de seu conteúdo, tornando possível a compreensão (CIMADON, 2012). Para que isso 

aconteça, além de habilidades relacionadas à linguagem, a literatura sugere outros processos 

cognitivos relacionados, como planejamento, organização, inibição de informações irrelevantes 

e memória operacional, especificamente componentes das funções executivas (SEABRA; 

DIAS; MONTIEL, 2012; BOVO et al., 2016).  

Segundo Bovo et al. (2016) os principais componentes das funções executivas 

relacionados à leitura foram memória operacional (alça fonológica e visoespacial), controle 

inibitório e fluência verbal. Além de que, a atenção sustentada permite o foco contínuo do leitor 

no texto, garantindo sua manutenção na memória operacional (ARRINGTON et al., 2014). O 

controle inibitório diminui as interferências na atenção e no pensamento. A fluência verbal 

auxilia o acesso rápido ao léxico. Além de outras estratégias particulares para monitorar a 

compreensão, identificar incongruências e realizar ajustes. Outro estudo destacou, além destas, 

a importância da flexibilidade cognitiva (ABREU et al., 2014). Embora a memória operacional 

represente uma das principais correlações com a leitura, não é necessariamente o mais forte 

preditor dessa habilidade, pois também necessita da fluência verbal e do raciocínio (TIGHE; 

SCHATSCHNEIDER, 2014) – o que está coerente com nossas observações de melhora para o 

desempenho na avaliação da Leitura, com os resultados dos testes de QI, já comentados acima, 

e com o de fluência verbal e de memória operacional áudio-verbal.  

Os testes de Fluência Verbal avaliam a habilidade de produção de palavras verbalmente, 

iniciação verbal, organização e acesso ao léxico (BOVO et al. 2016; BINNEY et al., 2018). 

Fluência verbal é medida pela quantidade de palavras produzidas sob uma condição específica 

e um período de tempo determinado. Quando a associação é feita por categoria de palavras, 

temos a fluência verbal semântica e quando acontece pelo fonema inicial, fonêmica. O 

desempenho de fluência verbal bem-sucedido depende da eficácia da pesquisa nas vizinhanças 

semânticas e fonológicas ("agrupamento") e da capacidade de se separar de maneira flexível 

entre agrupamentos ("alternar"). De acordo com Binney et al. (2018), evidências a partir de 

estudos com imagens funcionais sugerem que a habilidade de alternar entre agrupamentos 

semânticos/fonêmicos está relacionada à rede frontoparietal, dedicada ao funcionamento 

executivo para o controle da recuperação lexical, enquanto a evocação de cada agrupamento é 

mais comumente associada a regiões do lobo temporal dedicadas ao processamento semântico 

e fonológico – particularmente, do lobo temporal anterior, que está implicado na formação e 

representação de associações conceituais, ou memória semântica. Starowicz-Filip et al. (2017) 

ainda acrescenta a importância da ação do cerebelo para a coordenação das respostas que 
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envolvem a fluência semântica, fonológica e habilidades de leitura e escrita. Devemos 

considerar ainda a importância da autorregulação e do automonitoramento comportamental, 

através de habilidades necessárias para a manutenção da atenção concentrada à tarefa, inibição 

de interferências de respostas não exigidas no momento do teste e boa velocidade de 

processamento (COSTA et al. 2004).  

A aprendizagem demanda que o indivíduo seja capaz de receber as informações 

sensoriais do ambiente. Tal informação é levada dos órgãos sensoriais para o hipotálamo, o 

tálamo e o córtex cerebral correspondente à natureza do estímulo, denominadas de Áreas 

Primárias ou de Projeção. Posteriormente, a informação é transmitida para a Área secundária 

ou de Associação, quando é decodificada e os estímulos sensoriais passam a receber 

significados. Por fim, nas Áreas terciárias, ou de integração, ocorre a adição e combinação de 

todos os aspectos do estímulo à informação, fazendo associações entre os estímulos, assim 

como a integração às experiências prévias, através de conexões corticais e subcorticais com as 

estruturas do sistema límbico. A informação prossegue das Áreas Terciárias para o córtex pré-

frontal, responsável pela organização e planejamento da resposta. Este processo pode acontecer 

de forma diversa em crianças com TDAH, que podem apresentar dificuldades gerais para 

regular e organizar o grau, intensidade e a natureza das respostas diante do estímulo sensorial 

(STAHL, 2021). Aparentemente, a ETCC on-line facilitou o processamento e integração das 

informações sensoriais, bem como a elaboração e emissão de respostas bem adaptadas ao 

ambiente.  

 

6.5   Comparação de efeitos de acordo com a apresentação de TDAH, o uso de medicação 

psicoestimulante e a comorbidade com TOD 

 

Como vimos, aquelas crianças que receberam a classificação de TDAH misto, ou seja, 

que somam sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, mostraram uma resposta 

ao tratamento menos efetiva do que aquelas consideradas apenas desatentas. Revelaram pior 

desempenho na avaliação qualitativa ecológica que o restante do grupo para escolarização, 

controle inibitório de impulsos, flexibilidade cognitiva, controle emocional, organização, 

automonitoramento. Durante as testagens de longo prazo, revelaram pior desempenho que as 

demais para a fluência verbal fonológica, aprendizagem, resistência a distratores e evocação 

tardia da informação. Uma possível explicação está na Lei de Dodson (YERKES; DODSON, 

1908), de que um nível ótimo de excitação aumenta o desempenho enquanto um nível 

aumentado ou diminuído o prejudica. Crianças com TDAH misto podem ter níveis de excitação 
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diferentes dos das demais. Como resultado, elas podem não ser capazes de se beneficiar de um 

aumento de excitação como as desatentas. Possivelmente, a Lei de Dodson também pode ser 

uma forma de compreender o porquê de as crianças que receberam a ETCC fazendo uso de 

medicação psicoestimulante não mostrarem resultados tão evidentes quanto as demais. 

Podemos supor também que as crianças com TDAH misto não se beneficiaram na mesma 

medida que as desatentas da estimulação focada apenas no CPFDL, o que não atingiu a 

conhecida hiperativação na rede sensório-motora, característica deste perfil de TDAH 

(STAHL, 2021) – o que é um incentivo à pesquisa sobre outras regiões cerebrais específicas e 

outras modalidades de estimulação não invasiva. 

As crianças que apresentavam comorbidade com TOD se destacaram como um grupo 

específico, com reações diferentes das demais. Como vimos, apesar da avaliação qualitativa 

ecológica mostrar que o comportamento dessas crianças continuou marcado pela quebra de 

regras, agressividade, dificuldade para o controle inibitório de impulsos, controle emocional, 

organização e automonitoramento, nas atividades de avaliação, revelaram melhor evolução do 

que o restante do grupo para a fluência verbal fonológica, memória, atenção, funções executivas 

e visoconstrutivas. 

É necessário compreender os mecanismos que conduzem o comportamento agressivo e 

desadaptado das crianças com TOD e as funções executivas (FE) são cruciais para controlar o 

processamento cognitivo, emoções e comportamento (SCHOORL et al, 2017). Dificuldades 

cognitivas associados ao TOD incluem prejuízos para o QI, controle inibitório de impulsos, 

processamento emocional, cognição social, processamento de reforço (NOORDERMEER et 

al., 2016) - FE neutras ou  FE “frias” - e, particularmente, prejuízos para a autorregulação 

emocional, sendo FE contextualizadas pelo afeto, incentivos e motivação, ou seja, FE “quentes” 

(SCHOORL et al., 2017).  

FE quentes são caracterizadas por aspectos emocionais e afetivos do processamento 

cognitivo como a aprendizagem por reforço, tomada de decisões afetivas e processamento 

emocional. Em contraste, as FE frias referem-se a comportamentos direcionados a metas e de 

resolução de problemas e autorregulação de respostas comportamentais, sem envolver aspectos 

emocionais ou afetivos. Engloba inibição, memória de trabalho, planejamento, flexibilidade e 

a capacidade de gerar soluções criativas para problemas (NOORDERMEER et al, 2016). FE 

frias podem se transformar em FE quentes quando recompensa, ou punição são introduzidas 

(SCHOORL et al., 2017). A maioria das áreas cerebrais relacionadas às FE quentes também 

estão envolvidas nas FE frias. A amígdala, como parte do sistema límbico, é crítica para o 

processamento de informações emocionais. Além disso, também modula as respostas 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyperactivation
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comportamentais (um processo das FE frias) subsequentes a informações emocionalmente 

salientes. A ínsula, também envolvida no processamento de informações emocionais, muito 

relacionada à empatia e compaixão, portanto, FE quente, também atua para a integração de 

processos emocionais e cognitivos, referindo-se, assim, à FE fria. O estriado, especificamente 

a parte dorsal (principalmente caudado e putâmen), é associado às funções inibitórias (FE fria), 

bem como ao aprendizado de reforço (FE quente). O giro frontal medial superior está associado 

também à inibição de respostas e outras FE frias, mas também pode ser visto como um processo 

relacionado à FE quente. O precuneus, finalmente, é uma área que é envolvida no 

processamento e consciência reflexivos e autorrelacionados, incorporando processos FE 

quentes e frios. Tais estruturas, quando apresentam diminuição de volume e/ou da 

funcionalidade, mostram paralelos marcantes com as características comportamentais dos 

indivíduos com TOD, como suas dificuldades em aprender um comportamento socialmente 

aceitável e sua tendência a mostrar comportamentos hostis para os pares em situações de 

conflito. Porém, não são encontradas evidências robustas de anormalidades para as estruturas 

relacionadas às FE frias especificamente para o TOD, estando mais fortemente relacionadas ao 

TDAH comórbido (NOORDERMEER et al., 2016; SCHOORL et al., 2017). Em nosso 

trabalho, observamos que a resposta à estimulação por ETCC no CPFDL esquerdo 

aparentemente não afetou as dificuldades das crianças com TOD em comorbidade com TDAH 

para as FE quentes. Porém, é inegável o benefício que trouxe para as FE frias e outras funções 

cognitivas (memória, fluência verbal, atenção, visoconstrução e aprendizagem). 

 

6.6       Sobre os efeitos de longo prazo 

 

Os resultados das avaliações completas realizadas após seis meses da intervenção com 

ETCC para a avaliação de QI, aprendizagem, atenção, memória, funções executivas e 

linguagem nos levam a supor que a ETCC pode ter induzido a ação de mecanismos 

metaplásticos cerebrais. O termo metaplasticidade refere-se às alterações fisiológicas 

dependentes da atividade que modulam a plasticidade neural - efeitos posteriores a longo prazo 

decorrentes de modificações da dinâmica do cálcio intracelular e mecanismos de plasticidade 

sináptica. O histórico prévio da formação da atividade sináptica ou celular influencia a direção 

e o grau de plasticidade sináptica, favorecendo ou inibindo a indução da plasticidade, 

estabilização sináptica e regulação homeostática da atividade celular. Portanto, a 

metaplasticidade atua para evitar o fortalecimento ou enfraquecimento sináptico excessivo, para 

manter um equilíbrio relativamente estável da atividade neural no espaço e no tempo 
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(plasticidade sináptica homeostática), ajustando o equilíbrio entre entrada sináptica e disparo 

neuronal, de forma a prolongar a janela de tempo para interações associativas entre eventos 

neurais (plasticidade associativa). Basicamente, qualquer atividade sináptica neural recente 

afetará a atividade em curso (KARABANOV et al., 2015). 

Os mecanismos induzidos pela ETCC para a plasticidade sináptica abrangem diferentes 

aspectos da neurobiologia e neurofisiologia do sistema nervoso central, que vão desde a 

expressão gênica e proteica, modulação da atividade neurotrópica, transmissão neural e, 

finalmente, metaplasticidade (KORAI et al., 2021).  

Enquanto os efeitos imediatos da ETCC podem ser explicados por mudanças no 

potencial da membrana influenciando o disparo neuronal (sem potencial de ação), é plausível 

que os efeitos posteriores a longo prazo sejam decorrentes de modificações da dinâmica do 

cálcio intracelular e mecanismos de plasticidade sináptica, com base nos processos LTP/LTD 

e/ou indução da metaplasticidade, com alterações fisiológicas que modulam a plasticidade 

neural. Korai et al. (2021) sugerem que a ETCC por si só não é capaz de alterar a força sináptica 

(ou seja, induzir o LTP), mas sim, de alterar a propensão da sinapse para se submeter à LTP. 

Geralmente, a excitabilidade cortical é aumentada por ETCC anódica, enquanto é diminuída 

pelo ETCC catódica sobre a mesma área (KORAI et al., 2021).  

Segundo Monay et al. (2016), os efeitos metaplásticos da ETCC podem ser atribuídos à 

indução de mudanças na direção e na velocidade da migração celular que possivelmente estão 

relacionadas à mudança de Ca2+ intracelular e mudanças na expressão dos receptores do fator 

de crescimento epidérmico devido aos efeitos eletrostáticos da ETCC, contribuindo, em última 

instância, para a modulação de longo prazo. Estes autores sugerem que a atividade sináptica 

pode ser pré-condicionada pela aplicação da ETCC, sendo que as repetições do procedimento 

após um intervalo podem modular a polaridade, o que afeta o desempenho.  

As áreas cerebrais interagem mutuamente criando uma rede complexa que está por trás 

de funções cerebrais mais altas e a sincronização neural representa um sistema essencial para 

coordenar áreas cortico-corticais e cortico-subcorticais (KORAI et al., 2021). Um estudo 

combinado de ETCC com imagens de ressonância magnética (PEÑA-GÓMEZ et al., 2012) 

revelou que, após a conectividade funcional de estimulação ativa, ocorreu um aumento da 

sincronia na rede anticorrelacionada (que inclui CPFDL), enquanto houve redução nos 

componentes da rede de modo padrão, sugerindo, assim, uma reconfiguração funcional das 

redes cerebrais intrínsecas após a ETCC. A ETCC também mostra influenciar os astrócitos, 

alinhando-os perpendicularmente ao campo elétrico tanto in vitro, quanto in vivo – o que é uma 

evidência dos possíveis efeitos neurofisiológicos profundos da técnica. 
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Além disso, Korai et al. (2021), em artigo de revisão dos mecanismos neurobiológicos 

e efeitos posteriores do ETCC a partir de estudos in vitro e in vivo com animais e humanos, 

sugerem que a ETCC modula a atividade das células microgliais, relacionadas à resposta 

neuroinflamatória, desencadeando tanto reação pró-inflamatória quanto anti-inflamatória. 

Alguns experimentos mostraram que a alta tensão anódica e a estimulação catódica 

desencadeiam resposta inflamatória e a estimulação anódica, anti-inflamatória.  

Segundo Dunn et al. (2019) há evidências de que há comorbidade de TDAH com 

distúrbios inflamatórios e autoimunes; associação do TDAH com o aumento de citocinas 

séricas; evidências preliminares de estudos genéticos que demonstram associações entre 

polimorfismos em genes associados a vias inflamatórias e TDAH; evidências emergentes de 

que a exposição precoce a fatores ambientais pode aumentar o risco de TDAH por meio de um 

mecanismo inflamatório; evidências em modelos animais de mecanismos de ativação imune 

materna que documentam resultados comportamentais e neurais consistentes com TDAH. 

Tais autores defendem a hipótese de que há um papel potencial da neuroinflamação na 

fisiopatologia do TDAH. Daí a importância de se considerar que é possível que a ETCC anódica 

tenha atuado como um fator de controle da inflamação, o que facilitou mecanismos 

metaplásticos e resultou na melhora do desempenho após seis meses do tratamento. Não é de 

surpreender, então, a melhora da qualidade de vida do grupo como um todo, revelado pelos 

índices de socialização e de escolarização referentes à escala CBCL, além dos dados 

qualitativos do interesse das mães para que novas estimulações fossem feitas, mensagens 

carinhosas de agradecimento para a equipe, mensagens com fotos dos boletins escolares 

atestando a evolução positiva do desempenho das crianças. 
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7     CONCLUSÕES 

 

O presente estudo clínico e exploratório, randomizado, duplo-cego controlado por 

placebo, cruzado, com um intervalo de três meses de whashout, mostrou que a ETCC realizada 

em 36 crianças com TDAH permitiu-nos concluir que: 

 

1. Houve melhora dos escores de memória operacional áudio-verbal, avaliada através do 

subteste dígitos, para o grupo ativo.  

2. Houve melhora de escores de desempenho neuropsicológico que perduram com avaliações 

depois de três e seis meses após o término da intervenção para o QI, funções executivas, 

fluência verbal, habilidades de leitura e escrita, desempenho escolar e escore de socialização 

no CBCL 

3. As crianças com a comorbidade TOD, mostraram melhor evolução de desempenho quando 

comparadas ao grupo sem a comorbidade nos escores de memória para aprendizagem serial, 

fluência verbal e QI Total.  

4. Houve persistência dos efeitos das 10 sessões de ETCC com estimulação anódica sobre o 

CPFDL esquerdo após seis meses do tratamento, sugerindo efeitos metaplásticos.  

5. O modelo de regressão linear para delimitação de fatores preditores de melhor evolução 

com a ETCC evidenciou as variáveis idade mais precoce das crianças (entre 7 a 9 anos), 

maior QI (acima de 110) e não uso de medicação psicoestimulante durante o estudo. 

6. Não foram observados efeitos cognitivos negativos na comparação dos grupos de 

estimulação ativa (anódica) com o grupo placebo (sham) ou quando comparamos avaliação 

prévia e avaliação após seis meses do tratamento com ETCC.  
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9 ANEXOS 

 

9.1 ANEXO A – COMPARAÇÕES INTRA E INTERGRUPOS 

 

A.1   Comparações intra e intergrupo para as variáveis da base SNAP. 

Variáveis Tempo 
Grupo Ativo Grupo Placebo Ativo x Placebo 

Média D.P. Valor-p Média D.P. Valor-p Valor-p 

Desatenção 

PRÉ 6,92 1,79 - 5,46 2,57 - 0,007 

POS 4,38 2,81 <0,001 4,60 2,87 0,006 0,619 

FU 4,14 2,71 <0,001 5,00 2,87 0,072 0,116 

Hiperatividade 

PRÉ 5,27 2,92 - 4,26 3,17 - 0,128 

POS 3,81 3,14 0,001 3,54 2,87 0,025 0,864 

FU 3,22 2,75 <0,001 3,69 2,88 0,060 0,290 

Transtorno Opositor Desafiador 

PRÉ 3,03 2,98 - 2,57 2,80 - 0,227 

POS 2,24 2,48 0,040 2,34 2,41 0,410 0,918 

FU 2,41 2,88 0,030 2,54 2,77 0,923 0,571 

¹Modelos marginais (GEE) 

 

A.2   Comparações intra e intergrupo para as variáveis da base FDT. 

Variáveis Tempo 
Grupo Ativo Grupo Placebo Ativo x Placebo 

Média D.P. Valor-p Média D.P. Valor-p Valor-p 

Leitura %  

PRÉ 27,16 27,07 - 25,41 20,96 - 0,305 

POS 33,75 30,95 0,024 32,70 29,50 0,132 0,699 

FU 30,95 25,90 0,175 33,78 30,12 0,003 0,655 

Leitura Classificação 

PRÉ 2,65 1,57 - 2,59 1,32 - 0,609 

POS 3,03 1,75 0,071 2,86 1,69 0,329 0,471 

FU 2,89 1,49 0,193 2,95 1,70 0,059 0,984 

Contagem %  

PRÉ 31,62 30,07 - 32,84 24,99 - 0,840 

POS 45,00 30,31 0,010 42,03 31,35 0,038 0,630 

FU 45,68 30,49 0,006 39,73 29,79 0,033 0,165 

Contagem Classificação 

PRÉ 2,86 1,69 - 3,03 1,40 - 0,510 

POS 3,61 1,66 0,007 3,38 1,72 0,132 0,518 

FU 3,62 1,60 0,004 3,32 1,63 0,100 0,226 

Escolha %  

PRÉ 36,08 30,37 - 29,59 23,20 - 0,187 

POS 43,61 32,59 0,163 40,95 30,98 0,018 0,626 

FU 44,46 28,13 0,091 43,11 31,05 0,008 0,758 

Escolha Classificação 

PRÉ 3,11 1,68 - 2,86 1,36 - 0,348 

POS 3,47 1,83 0,236 3,35 1,72 0,100 0,644 

FU 3,57 1,52 0,097 3,46 1,69 0,043 0,635 

Alternancia %  
PRÉ 44,46 31,33 - 35,95 31,29 - 0,118 

POS 46,11 34,06 0,817 45,14 27,80 0,117 0,697 
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FU 49,62 30,54 0,344 55,41 30,38 0,001 0,408 

Alternancia Classificação 

PRÉ 3,51 1,71 - 3,00 1,78 - 0,094 

POS 3,58 1,83 0,868 3,62 1,46 0,066 0,921 

FU 3,78 1,64 0,369 4,05 1,61 0,002 0,525 

Inibição %  

PRÉ 53,11 30,42 - 46,89 29,71 - 0,290 

POS 53,89 34,71 0,954 51,76 29,82 0,426 0,784 

FU 60,41 28,64 0,243 53,92 33,38 0,182 0,252 

Inibição Classificação 

PRÉ 4,00 1,56 - 3,70 1,54 - 0,252 

POS 3,94 1,87 0,808 3,92 1,59 0,519 0,934 

FU 4,32 1,47 0,296 3,95 1,81 0,374 0,185 

Flexibilidade %  

PRÉ 56,35 32,86 - 42,03 30,79 - 0,038 

POS 53,75 33,15 0,687 55,00 29,51 0,034 0,856 

FU 65,68 27,19 0,072 65,27 31,53 0,000 0,891 

Flexibilidade Classificação 

PRÉ 4,08 1,71 - 3,38 1,71 - 0,062 

POS 3,92 1,79 0,645 4,11 1,49 0,025 0,540 

FU 4,62 1,32 0,046 4,51 1,66 0,001 0,695 

      ¹Modelos marginais (GEE) 

 

9.2 ANEXO B – COMPARAÇÕES DAS VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS ENTRE 

TEMPOS  

 

B.1   Comparação das variáveis da base CBLC entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

Activities Total 
T1 8,81 2,42 - 

T2 8,44 2,85 0,309 

Activities Tscore 
T1 40,67 10,67 - 

T2 39,28 10,59 0,241 

Activities % 
T1 23,77 23,58 - 

T2 23,34 26,79 0,390 

Social Total 
T1 7,10 2,70 - 

T2 5,94 2,89 0,165 

Social T Score 
T1 45,21 11,77 - 

T2 37,97 11,75 0,045 

Social % 
T1 36,67 27,67 - 

T2 24,69 26,94 0,071 

School Total 
T1 2,83 1,15 - 

T2 4,23 5,74 0,042 

School T Score 
T1 32,08 7,95 - 

T2 35,69 7,69 0,010 

School % 
T1 8,87 8,39 - 

T2 13,53 18,05 0,034 

Anxious/Depressed Total 
T1 8,88 4,51 - 

T2 8,88 4,59 0,413 

Anxious/Depressed T Score 
T1 66,23 9,17 - 

T2 66,34 9,42 0,475 

Anxious/Depressed % T1 87,10 15,09 - 
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T2 86,53 15,99 0,636 

Withdrawn/Depressed Total 
T1 3,80 2,86 - 

T2 4,47 3,28 0,243 

Withdrawn/Depressed Tscore  
T1 62,90 9,07 - 

T2 63,94 10,21 0,550 

Withdrawn/Depressed % 
T1 82,38 17,12 - 

T2 82,19 17,45 0,794 

Somatic Total 
T1 3,20 2,50 - 

T2 4,19 4,16 0,567 

Somatic T Score 
T1 59,10 11,09 - 

T2 62,13 10,72 0,721 

Somatic % 
T1 79,65 16,04 - 

T2 78,38 19,32 0,305 

Social Total2 
T1 7,53 3,95 - 

T2 7,00 4,06 0,119 

Social T Score2 
T1 65,85 8,96 - 

T2 65,16 9,26 0,178 

Social% 
T1 87,98 13,31 - 

T2 86,22 14,08 0,078 

Thought Total 
T1 5,68 3,98 - 

T2 6,31 4,43 0,792 

Thought T Score 
T1 64,75 8,98 - 

T2 65,44 9,16 0,873 

Thought% 
T1 85,63 17,49 - 

T2 86,53 14,18 0,703 

Attention Total 
T1 10,33 3,62 - 

T2 10,38 3,93 0,672 

Attention T Score 
T1 67,90 9,01 - 

T2 67,72 9,66 0,553 

Attention% 
T1 91,65 8,78 - 

T2 90,56 10,66 0,475 

Rule-Breaking Total 
T1 4,18 3,76 - 

T2 3,91 3,47 0,939 

Rule-Breaking T Score 
T1 60,43 8,69 - 

T2 58,03 7,12 0,324 

Rule-Breaking % 
T1 77,28 18,62 - 

T2 73,75 16,97 0,954 

Aggressive Total 
T1 13,08 7,84 - 

T2 12,09 7,65 0,353 

Aggressive T Score 
T1 65,63 10,70 - 

T2 64,31 10,68 0,451 

Aggressive % 
T1 85,05 16,50 - 

T2 82,63 17,01 0,351 

Aaa 
T1 199,75 22,73 - 

T2 198,38 23,76 0,333 

          ¹Teste de Wilcoxon. 

  

B.2   Comparação das variáveis da base BRIEF entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

Inhibit Tscore 
T1 66,09 12,63 - 

T2 66,60 13,07 0,983 
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T3 64,41 12,85 0,459 

Inhibit % 

T1 85,16 16,73 - 

T2 86,17 18,22 0,697 

T3 82,17 19,64 0,558 

Shift Tscore 

T1 65,03 12,62 - 

T2 67,10 15,11 0,382 

T3 64,98 14,06 0,707 

Shift % 

T1 84,75 17,02 - 

T2 83,13 25,08 0,382 

T3 82,63 21,95 0,873 

Emotional Control Tscore 

T1 62,94 13,43 - 

T2 64,13 14,58 0,455 

T3 62,20 13,80 1,000 

Emotional Control % 

T1 78,63 26,12 - 

T2 79,77 25,43 0,968 

T3 76,80 27,50 0,968 

Initiate Tscore 

T1 61,56 9,63 - 

T2 63,00 11,97 0,778 

T3 63,46 9,57 0,218 

Initiate % 

T1 81,38 18,35 - 

T2 81,50 24,15 0,586 

T3 84,80 16,15 0,081 

Working Memory Tscore 

T1 67,53 7,83 - 

T2 68,03 10,22 0,443 

T3 68,61 10,04 0,483 

Working Memory % 

T1 91,53 6,54 - 

T2 88,87 16,87 0,455 

T3 90,20 12,54 0,665 

Planning Tscore 

T1 62,81 9,73 - 

T2 64,10 12,15 0,988 

T3 65,73 10,35 0,327 

Planning % 

T1 83,09 15,51 - 

T2 80,90 26,37 0,513 

T3 86,55 15,28 0,393 

Organization Tscore 

T1 56,94 8,59 - 

T2 57,37 10,67 0,032 

T3 60,17 12,30 0,072 

Organization % 

T1 72,16 23,71 - 

T2 72,30 28,19 0,032 

T3 76,07 26,05 0,090 

Monitor Tscore 

T1 61,59 10,00 - 

T2 64,80 11,97 0,114 

T3 63,07 12,76 0,847 

Monitor % 

T1 81,41 21,00 - 

T2 84,40 24,82 0,295 

T3 80,37 23,10 0,629 

Bri Tscore 

T1 67,06 13,88 - 

T2 68,47 15,11 0,307 

T3 65,80 14,16 0,624 

Bri % 

T1 83,94 19,63 - 

T2 84,20 22,03 0,778 

T3 81,22 24,05 0,665 
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Mi Tscore 

T1 64,47 7,90 - 

T2 66,00 11,93 0,217 

T3 67,18 10,22 0,274 

Mi % 

T1 85,69 12,59 - 

T2 84,47 21,49 0,486 

T3 87,20 14,70 0,353 

Gec Tsc 

T1 66,25 9,60 - 

T2 68,23 12,98 0,217 

T3 67,88 11,77 0,423 

Gec % 

T1 86,97 14,12 - 

T2 85,93 21,97 0,711 

T3 86,35 17,26 0,590 

Total De Sintomas 

T1 5,19 3,83 - 

T2 5,97 4,07 0,603 

T3 5,83 3,99 0,689 

                      ¹Teste de Wilcoxon. 

 

 

9.3 ANEXO C – COMPARAÇÕES DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE 

DESEMPENHO ENTRE TEMPOS  

 

C.1   Comparação das variáveis da base WASI entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

Qi Total 
T1 93,36 13,94 - 

T2 99,06 12,02 0,002 

Total % 
T1 36,83 27,43 - 

T2 47,00 25,68 0,003 

Classificação Qi 
T1 3,51 0,99 - 

T2 4,03 0,83 <0,001 

Qi Verbal 
T1 93,38 14,52 - 

T2 97,00 12,20 0,103 

Verbal % 
T1 37,82 26,23 - 

T2 41,59 24,71 0,142 

Verbal Classificação 
T1 3,60 1,05 - 

T2 3,88 0,88 0,099 

Qi Execução 
T1 95,33 12,63 - 

T2 101,59 13,00 <0,001 

Execução % 
T1 40,38 25,98 - 

T2 52,97 27,01 <0,001 

Execução Classificação 
T1 3,64 0,88 - 

T2 4,15 0,96 0,001 

Vocabulário Tscore 
T1 45,76 8,43 - 

T2 48,18 7,42 0,346 

Vocabulário Classificação T1 3,53 0,94 - 
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T2 3,91 0,93 0,065 

Cubos Tscore 
T1 46,22 10,47 - 

T2 51,32 10,27 <0,001 

Cubos Classificação 
T1 3,53 1,31 - 

T2 4,21 1,07 <0,001 

Semelhanças Tscore 
T1 45,98 10,39 - 

T2 48,71 10,40 0,043 

Semelhanças Classificação 
T1 3,56 1,25 - 

T2 3,88 1,07 0,068 

Raciocínio Matricial  Tscore 
T1 47,62 9,41 - 

T2 49,88 8,99 0,108 

Raciocínio Matricial Classificação 
T1 3,71 1,01 - 

T2 3,85 0,99 0,785 

         ¹Teste de Wilcoxon. 

 

C.2   Comparação das variáveis da base FCR entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

Copia % 
T1 31,62 25,27 - 

T2 36,47 30,31 0,328 

Copia Classificação 
T1 2,53 1,71 - 

T2 2,91 1,96 0,188 

Mem % 
T1 39,00 29,80 - 

T2 49,71 32,52 0,193 

Mem Classificação 
T1 2,93 1,90 - 

T2 3,68 1,98 0,161 

      ¹Teste de Wilcoxon. 

 

C.3   Comparação das variáveis da base RAVLT entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

A1 Pontuação 
T1 4,77 1,76 - 

T2 4,71 1,96 0,965 

A1 % 
T1 40,00 26,98 - 

T2 38,38 29,12 0,831 

A1 Classificação 
T1 3,41 1,42 - 

T2 3,18 1,71 0,409 

A2 Pontuação 
T1 6,18 2,46 - 

T2 6,88 2,29 0,275 

A2 % 
T1 34,32 28,79 - 

T2 41,47 26,01 0,390 

A2 Classificação 
T1 3,00 1,58 - 

T2 3,38 1,41 0,463 

A3 Pontuação 
T1 7,48 2,78 - 

T2 7,32 3,08 0,477 

A3 % 
T1 40,34 24,29 - 

T2 33,68 24,29 0,101 
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A3 Classificação 
T1 3,43 1,19 - 

T2 3,00 1,46 0,086 

A4 Pontuação 
T1 7,75 3,52 - 

T2 9,32 2,97 0,223 

A4 % 
T1 35,11 32,05 - 

T2 50,74 29,08 0,134 

A4 Classificação 
T1 2,95 1,76 - 

T2 3,79 1,51 0,209 

A5 Pontuação 
T1 8,91 3,55 - 

T2 10,24 2,61 0,303 

A5 % 
T1 43,52 34,33 - 

T2 46,91 25,35 0,991 

A5 Classificação 
T1 3,48 1,82 - 

T2 3,76 1,46 0,818 

B1 Pontuação 
T1 4,84 2,00 - 

T2 4,12 1,43 0,075 

B1 % 
T1 43,07 29,16 - 

T2 30,88 23,24 0,041 

B1 Classificação 
T1 3,52 1,44 - 

T2 2,94 1,41 0,086 

A6 Pontuação 
T1 8,05 3,27 - 

T2 8,65 3,16 0,929 

A6 % 
T1 44,19 32,68 - 

T2 50,94 33,59 0,931 

A6 Classificação 
T1 3,58 1,75 - 

T2 3,82 1,78 0,963 

A7 Pontuação 
T1 8,12 3,55 - 

T2 8,88 2,64 0,873 

A7 % 
T1 41,86 33,08 - 

T2 49,41 28,76 0,942 

A7 Classificação 
T1 4,77 1,76 - 

T2 4,71 1,96 0,922 

Reconhecimento Pontuação 
T1 3,37 1,75 - 

T2 3,79 1,47 0,169 

Reconhecimento % 
T1 16,59 9,04 - 

T2 18,94 4,37 0,080 

Reconhecimento Classificação 
T1 73,13 32,40 - 

T2 81,21 26,81 0,107 

Aprendizagem Escore Pontuação 
T1 4,98 1,61 - 

T2 5,36 1,08 0,620 

Aprendizagem Escore % 
T1 34,41 12,49 - 

T2 38,00 9,59 0,797 

Aprendizagem Escore Classificação 
T1 35,80 28,06 - 

T2 44,56 26,50 0,881 

Aprendizagem Ao Longo Das Tentativas Pontuação 
T1 17,98 11,32 - 

T2 15,12 7,45 0,124 

Aprendizagem Ao Longo Das Tentativas % 
T1 60,23 31,77 - 

T2 55,88 28,30 0,234 

Aprendizagem Ao Longo Das Tentativas Classificação 
T1 4,30 1,52 - 

T2 4,24 1,28 0,330 

Esquecimento Pontuação 
T1 1,07 0,49 - 

T2 1,03 0,32 0,566 
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Esquecimento % 
T1 47,26 31,74 - 

T2 49,85 28,59 0,875 

Esquecimento Classificação 
T1 3,57 1,74 - 

T2 3,91 1,40 0,652 

Proativa Pontuação 
T1 1,15 0,77 - 

T2 1,07 0,83 0,311 

Proativa % 
T1 47,95 30,28 - 

T2 50,29 30,89 0,775 

Proativa Classificação 
T1 3,73 1,55 - 

T2 3,85 1,58 0,683 

Retroativa Pontuação 
T1 0,95 0,58 - 

T2 0,87 0,27 0,918 

Retroativa % 
T1 47,44 29,43 - 

T2 49,41 29,48 0,892 

Retroativa Classificação 
T1 3,65 1,51 - 

T2 3,76 1,56 0,860 

      ¹ Teste de Wilxocon. 

 

C.4   Comparação das variáveis da base Fluência Verbal entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

Fas% 
T1 21,08 24,22 - 

T2 23,07 24,26 0,486 

Fas Classificação 
T1 2,49 1,36 - 

T2 2,85 1,33 0,148 

Animal % 
T1 29,78 23,74 - 

T2 48,48 26,38 <0,001 

Animal Classificação 
T1 3,20 1,31 - 

T2 4,09 1,04 <0,001 

     ¹Teste de Wilcoxon. 

 

 

C.5   Comparação das variáveis da base TDE entre os tempos. 

Variáveis Tempo Média D.P Valor-p¹ 

Escrita  
T1 17,14 9,13 - 

T2 19,15 9,29 0,004 

Aritmética  
T1 14,71 6,21 - 

T2 14,09 7,16 0,227 

Leitura  
T1 49,25 23,10 - 

T2 60,44 16,77 <0,001 

Total  
T1 73,51 39,96 - 

T2 67,36 49,09 0,444 

              ¹ Teste de Wilzoxon. 

 

 



136 

 

9.4 ANEXO D – ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR 

 

 

D.1   Influência das variáveis de interesse sobre a School TScore (CBCL). 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 4,01 1,41 [1.25; 6.77] 0,004 3,89 1,38 [1.19; 6.59] 0,005 

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -3,66 1,72 [-7.03; -0.29] 0,033 -3,27 1,78 [-6.77; 0.22] 0,066 

QI Class Geral - Acima da média 8,70 1,56 [5.65; 11.76] <0,001 9,46 1,86 [5.82; 13.1] <0,001 

Medicação - Sim -4,40 1,70 [-7.73; -1.07] 0,010 -4,40 1,56 [-7.52; -1.4] 0,004 

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos 3,08 1,86 [-0.57; 6.73] 0,098     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo -6,82 8,01 [-22.52; 8.89] 0,395 -6,47 9,09 [-24.28; 11.34] 0,477 

SNAP - Misto -3,68 1,74 [-7.1; -0.26] 0,035 -3,88 1,66 [-7.14; -0.63] 0,019 

OD - Sim -0,24 1,90 [-3.97; 3.49] 0,900     

 

D.2   Influência das variáveis de interesse sobre o Attention TScore CBCL. 

Variáveis 

Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) 
Valor-

p 
β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 -0,48 1,40 [-3,21; 2,26] 0,733     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média 0,59 2,94 [-5,16; 6,35] 0,840 1,06 2,57 [-3,98; 6,1] 0,681 

QI Class Geral - Acima da média -9,75 4,47 [-18,5; -1] 0,029 -5,38 2,79 [-10,85; 0,09] 0,054 

Medicação - Sim 5,34 3,51 [-1,54; 12,22] 0,128     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -  
   

Idade 7-9 anos -0,20 2,66 [-5,41; 5,02] 0,941  
   

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo 0,68 2,98 [-5,16; 6,52] 0,819     

SNAP - Misto 0,63 2,52 [-4,31; 5,57] 0,803     

TOD - Sim 1,32 2,69 [-3,96; 6,61] 0,623     

 

D.3   Influência das variáveis de interesse sobre a Rule Breaking TScore CBCL. 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 
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Tempo - T2 

-2,64 1,17 [-4,94; -0,35] 0,024 

-

2,4

7 

1,18 [-4,77; -0,16] 0,036 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da 

média 
2,72 1,81 [-0,82; 6,26] 0,132     

QI Class Geral - Acima da 

média 
-0,54 3,91 [-8,21; 7,13] 0,891     

Medicação - Sim 5,10 2,34 [0,52; 9,68] 0,029 
4,8

3 
2,23 [0,46; 9,2] 0,030 

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 
    

Idade 7-9 anos 0,06 1,71 [-3,29; 3,41] 0,972  
   

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo 1,81 1,70 [-1,52; 5,14] 0,288     

SNAP - Misto -0,80 2,04 [-4,79; 3,2] 0,696     

TOD - Sim 8,08 2,34 [3,5; 12,66] 0,001 
6,8

8 
2,14 [2,68; 11,08] 0,001 

 

D.4   Influência das variáveis de interesse sobre a Agressive TScore CBCL. 

Variáveis 

Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P 
I.C. 

(95%) 
Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 -1,46 1,30 [-4; 1,08] 0,260     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média 0,37 2,23 
[-3,99; 

4,74] 
0,868     

QI Class Geral - Acima da média -1,02 3,59 
[-8,06; 

6,03] 
0,777     

Medicação - Sim 8,01 2,92 
[2,29; 

13,72] 
0,006 8,13 2,64 

[2,95; 13,31] 
0,002 

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -0,08 2,26 
[-4,52; 

4,36] 
0,972     

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo -3,18 2,41 
[-7,91; 

1,54] 
0,187     

SNAP - Misto 1,16 2,70 
[-4,14; 

6,46] 
0,669     

TOD - Sim 9,29 3,03 
[3,34; 

15,23] 
0,002 9,82 2,56 

[4,81; 14,84] 
<0,001 

 

D.5   Influência das variáveis de interesse sobre o AAA CBCL. 

Variáveis Modelo Inicial Modelo Final 
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β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 -2,78 3,23 [-9,11; 3,54] 0,389     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -0,45 6,23 [-12,67; 11,76] 0,942     

QI Class Geral - Acima da média -16,69 10,03 [-36,34; 2,96] 0,096     

Medicação - Sim 16,87 6,81 [3,52; 30,22] 0,013 17,95 6,20 [5,8; 30,1] 0,004 

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,06 5,93 [-12,68; 10,56] 0,859     

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo -5,65 9,25 [-23,78; 12,47] 0,541     

SNAP - Misto 0,64 5,99 [-11,1; 12,38] 0,915     

TOD - Sim 11,64 6,63 [-1,35; 24,63] 0,079     

 

D.6   Influência das variáveis de interesse sobre a Inhibit TScore BRIEF. 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T1 0,00 - - -     

Tempo - T2 -0,25 1,63 [-3,45; 2,95] 0,879     

Tempo - T3 -1,23 1,55 [-4,26; 1,8] 0,427 
    

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média 2,51 3,27 [-3,89; 8,91] 0,442     

QI Class Geral - Acima da média 1,60 3,35 [-4,98; 8,17] 0,634     

Medicação - Sim 6,60 3,22 [0,29; 12,92] 0,040 6,62 3,23 [0,29; 12,95] 0,040 

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -6,44 2,74 [-11,81; -1,07] 0,019 -6,30 2,80 [-11,78; -0,82] 0,024 

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 9,33 3,49 [2,48; 16,18] 0,008 7,79 2,82 [2,26; 13,33] 0,006 

SNAP - Misto 4,98 3,24 [-1,36; 11,33] 0,124 4,80 3,39 [-1,85; 11,44] 0,157 

TOD - Sim 8,43 3,93 [0,73; 16,12] 0,032 8,33 3,68 [1,12; 15,54] 0,024 

 

D.7   Influência das variáveis de interesse sobre o Working Memory TScore BRIEF. 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T1 0,00 - - -     

Tempo - T2 0,49 1,27 [-2; 2,98] 0,701     

Tempo - T3 1,36 1,39 [-1,37; 4,09] 0,328 
  

 
 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média 0,21 2,53 [-4,76; 5,18] 0,934     

QI Class Geral - Acima da média -3,24 2,74 [-8,61; 2,13] 0,237     

Medicação - Sim 4,87 2,59 [-0,21; 9,96] 0,060 5,42 2,37 [0,79; 10,06] 0,022 

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -5,27 2,37 [-9,91; -0,63] 0,026 -5,31 2,36 [-9,93; -0,69] 0,024 

SNAP - Desatento 0,00 - - -     
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SNAP - Hiperativo -1,71 3,51 [-8,59; 5,17] 0,626     

SNAP - Misto 0,87 2,62 [-4,27; 6,01] 0,740     

TOD – Sim 2,10 2,45 [-2,7; 6,89] 0,392     

 

D.8   Influência das variáveis de interesse sobre o Planning TScore BRIEF 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T1 0,00 - - -     

Tempo - T2 0,43 1,64 [-2,79; 3,65] 0,793     

Tempo - T3 2,64 1,57 [-0,44; 5,72] 0,093 
  

 
 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -0,68 2,93 [-6,41; 5,06] 0,817     

QI Class Geral - Acima da média -3,61 4,76 [-12,94; 5,72] 0,448     

Medicação - Sim 5,35 2,6 [0,25; 10,45] 0,040 6,06 2,44 [1,28; 10,84] 0,013 

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -6,10 2,53 [-11,06; -1,14] 0,016 -6,16 2,59 [-11,23; -1,08] 0,017 

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo 2,15 4,39 [-6,45; 10,75] 0,624     

SNAP - Misto 1,55 2,73 [-3,8; 6,9] 0,570     

TOD - Sim 3,23 2,58 [-1,83; 8,29] 0,210     

 

D.9   Influência das variáveis de interesse sobre o Monitor TScore. 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T1 0,00 - - -     

Tempo - T2 2,75 1,76 [-0,69; 6,19] 0,118     

Tempo - T3 1,23 1,82 [-2,33; 4,8] 0,498 
  

 
 

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média 0,7 3,13 [-5,44; 6,84] 0,823 0,87 3,11 [-5,22; 6,96] 0,780 

QI Class Geral - Acima da média -6,65 3,12 [-12,76; -0,55] 0,033 -6,17 2,98 [-12,01; -0,32] 0,039 

Medicação - Sim 4,61 2,68 [-0,64; 9,86] 0,085 
  

 
 

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -6,00 2,59 [-11,08; -0,92] 0,021 -5,53 2,78 [-10,97; -0,08] 0,047 

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo 2,46 3,46 [-4,31; 9,24] 0,476     

SNAP - Misto 5,04 2,84 [-0,52; 10,61] 0,076     

TOD - Sim 6,15 2,73 [0,8; 11,5] 0,024 10,41 2,39 [5,73; 15,09] <0,001 

 

D.10   Influência das variáveis de interesse sobre o FAS (%). 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 0,96 3,51 [-5,91; 7,84] 0,784     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     
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QI Class Geral - Abaixo da média -7,30 5,44 [-17,97; 3,37] 0,180     

QI Class Geral - Acima da média 17,23 11,11 [-4,55; 39,01] 0,121     

Medicação - Sim -1,78 6,24 [-14,02; 10,45] 0,775     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -5,14 5,26 [-15,44; 5,17] 0,328     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 0,56 8,35 [-15,8; 16,93] 0,946 3,78 6,13 [-8,23; 15,79] 0,538 

SNAP - Misto -16,14 8,40 [-32,6; 0,32] 0,055 -17,32 7,93 [-32,87; -1,77] 0,029 

TOD - Sim 21,99 9,11 [4,14; 39,84] 0,016 26,38 9,54 [7,68; 45,08] 0,006 

 

D.11   Influência das variáveis de interesse sobre a Fluência Verbal Semântica (Animais) 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 19,44 4,18 [11,25; 27,63] <0,001 19,97 4,17 [11,79; 28,14] <0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -4,16 6,50 [-16,9; 8,57] 0,522     

QI Class Geral - Acima da média 21,90 9,97 [2,36; 41,44] 0,028     

Medicação - Sim -11,26 7,16 [-25,3; 2,78] 0,116     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos 6,37 5,45 [-4,31; 17,04] 0,242     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 10,64 5,05 [0,74; 20,53] 0,035 13,73 3,41 [7,04; 20,42] <0,001 

SNAP - Misto -4,40 9,02 [-22,07; 13,27] 0,626 -4,84 6,67 [-17,91; 8,23] 0,468 

TOD - Sim 0,33 10,51 [-20,26; 20,93] 0,975     

 

D.12   Influência das variáveis de interesse sobre a Escrita TDE 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 2,55 0,92 [0,75; 4,35] 0,005 2,60 0,92 [0,78; 4,41] 0,005 

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -2,77 2,38 [-7,43; 1,89] 0,244 -3,53 2,43 [-8,3; 1,24] 0,147 

QI Class Geral - Acima da média 8,37 3,55 [1,42; 15,32] 0,018 7,33 3,21 [1,03; 13,63] 0,022 

Medicação - Sim -2,68 2,46 [-7,5; 2,14] 0,276     

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -8,11 2,17 [-12,36; -3,85] <0,001 -8,11 2,18 [-12,39; -3,83] <0,001 

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo 4,17 2,84 [-1,41; 9,74] 0,143     

SNAP - Misto 0,21 2,66 [-5,01; 5,42] 0,938     

TOD – Sim 0,97 3,00 [-4,9; 6,84] 0,746     

 

D.13   Influência das variáveis de interesse sobre a Aritmética TDE. 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 



141 

 

Tempo - T2 -0,41 0,63 [-1,64; 0,82] 0,514     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -3,15 1,49 [-6,06; -0,24] 0,034 -3,31 1,42 [-6,09; -0,53] 0,019 

QI Class Geral - Acima da média 4,84 3,27 [-1,56; 11,24] 0,138 4,23 3,30 [-2,24; 10,69] 0,200 

Medicação - Sim -0,74 1,66 [-4; 2,51] 0,654     

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -6,67 1,35 [-9,32; -4,02] <0,001 -6,70 1,42 [-9,48; -3,91] <0,001 

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo 1,50 2,86 [-4,09; 7,1] 0,598     

SNAP - Misto -1,24 1,51 [-4,2; 1,72] 0,411     

TOD - Sim -0,13 1,91 [-3,87; 3,61] 0,947     

 

D.14   Influência das variáveis de interesse sobre a Leitura TDE 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 11,31 2,50 [6,41; 16,22] <0,001 11,17 2,52 [6,23; 16,1] <0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -4,35 6,16 [-16,42; 7,72] 0,480     

QI Class Geral - Acima da média 14,54 7,49 [-0,15; 29,22] 0,052     

Medicação - Sim -2,85 5,41 [-13,46; 7,75] 0,598     

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -14,25 5,17 [-24,38; -4,12] 0,006 -13,70 5,23 [-23,96; -3,44] 0,009 

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 13,67 6,62 [0,7; 26,64] 0,039 15,99 5,18 [5,85; 26,14] 0,002 

SNAP - Misto 7,12 5,35 [-3,37; 17,61] 0,183 5,19 5,64 [-5,87; 16,25] 0,358 

TOD - Sim -4,97 5,58 [-15,91; 5,97] 0,373     

 

D.15   Influência das variáveis de interesse sobre o Total TDE 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 13,11 4,84 [3,62; 22,61] 0,007 13,27 4,97 [3,53; 23] 0,008 

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -6,91 11,36 [-29,18; 15,37] 0,543 -7,06 11,80 [-30,18; 16,06] 0,549 

QI Class Geral - Acima da média 36,53 12,07 [12,88; 60,18] 0,002 36,19 11,70 [13,26; 59,13] 0,002 

Medicação - Sim -8,19 11,10 [-29,95; 13,57] 0,461     

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -21,50 9,35 [-39,84; -3,17] 0,022 -21,63 9,29 [-39,83; -3,43] 0,020 

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 27,22 11,39 [4,9; 49,53] 0,017 29,06 11,98 [5,57; 52,55] 0,015 

SNAP - Misto -5,56 12,88 [-30,81; 19,69] 0,666 -3,92 9,65 [-22,83; 15] 0,685 

TOD - Sim 5,66 14,48 [-22,71; 34,04] 0,696     
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D.16   Influência das variáveis de interesse sobre o QI Total WASI 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 0,25 1,67 [-3,02; 3,53] 0,880     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -17,56 1,73 [-20,95; -14,17] <0,001 -17,3 1,69 [-20,61; -13,99] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 17,25 2,7 [11,95; 22,55] <0,001 18,44 2,53 [13,49; 23,39] <0,001 

Medicação - Sim 0,65 1,5 [-2,3; 3,6] 0,665     

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -3,16 1,42 [-5,94; -0,38] 0,026 -3,42 1,45 [-6,25; -0,58] 0,018 

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo -2,98 1,38 [-5,69; -0,26] 0,032 -3,12 1,32 [-5,7; -0,54] 0,018 

SNAP - Misto -3,98 1,94 [-7,78; -0,17] 0,041 -1,97 1,49 [-4,88; 0,95] 0,186 

TOD - Sim 3,39 2,1 [-0,72; 7,51] 0,106     

 

D.17   Influência das variáveis de interesse sobre o QI verbal WASI 

Variáveis 

Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) 
Valor-

p 
β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 -0,16 1,98 [-4,05; 3,73] 0,936     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -11,53 2,08 [-15,6; -7,45] <0,001 -11,15 2,06 [-15,18; -7,12] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 16,23 4,12 [8,15; 24,31] <0,001 16,83 3,76 [9,46; 24,21] <0,001 

Medicação - Sim 0,50 2,43 [-4,26; 5,26] 0,837     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,79 2,33 [-6,34; 2,77] 0,443     

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo -0,36 2,54 [-5,34; 4,61] 0,886     

SNAP - Misto -4,42 2,78 [-9,88; 1,03] 0,112     

TOD - Sim 4,14 3,09 [-1,93; 10,2] 0,181     

 

D.18   Influência das variáveis de interesse sobre o QI Execução WASI 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 2,46 1,75 [-0,97; 5,89] 0,160     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -13,23 2,46 [-18,06; -8,41] <0,001 -14,15 2,15 [-18,36; -9,94] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 12,99 2,96 [7,19; 18,78] <0,001 13,10 2,48 [8,23; 17,97] <0,001 

Medicação - Sim 0,45 2,10 [-3,67; 4,56] 0,832     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -2,93 2,03 [-6,9; 1,04] 0,148     

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo -2,21 1,86 [-5,86; 1,44] 0,236     
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SNAP - Misto -2,87 3,07 [-8,89; 3,15] 0,350     

TOD - Sim 2,43 3,49 [-4,42; 9,28] 0,487     

 

D.19   Influência das variáveis de interesse sobre o Vocabulário TScore WASI 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 0,37 1,21 [-2; 2,75] 0,757     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -5,16 1,39 [-7,89; -2,43] <0,001 -5,37 1,32 [-7,96; -2,77] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 10,70 2,15 [6,5; 14,91] <0,001 10,43 2,04 [6,43; 14,42] <0,001 

Medicação - Sim -0,77 1,52 [-3,75; 2,22] 0,616     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,09 1,47 [-3,96; 1,79] 0,458     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 3,65 1,83 [0,06; 7,24] 0,046 3,79 1,90 [0,06; 7,51] 0,046 

SNAP - Misto -2,92 1,50 [-5,85; 0,01] 0,051 -3,10 1,56 [-6,16; -0,05] 0,047 

TOD - Sim -0,07 1,54 [-3,09; 2,95] 0,965     

 

D.20   Influência das variáveis de interesse sobre o Cubos TScore WASI 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 2,15 1,71 [-1,19; 5,49] 0,208     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -10,81 2,29 [-15,31; -6,32] <0,001 -11,66 2,01 [-15,6; -7,73] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 4,10 2,74 [-1,27; 9,47] 0,135 3,62 2,81 [-1,89; 9,13] 0,198 

Medicação - Sim 1,40 2,19 [-2,88; 5,68] 0,522     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -2,82 1,79 [-6,32; 0,68] 0,114     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo -6,01 1,75 [-9,44; -2,59] 0,001 -6,58 2,15 [-10,8; -2,35] 0,002 

SNAP - Misto -4,48 2,35 [-9,08; 0,12] 0,056 -4,74 2,61 [-9,87; 0,38] 0,070 

TOD - Sim 6,78 2,76 [1,37; 12,19] 0,014 7,66 2,94 [1,9; 13,42] 0,009 

 

D.21   Influência das variáveis de interesse sobre o Semelhanças TScore WASI 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 0,03 1,80 [-3,49; 3,55] 0,988     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -9,09 1,78 [-12,56; -5,61] <0,001 -9,08 1,88 [-12,76; -5,41] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 9,74 3,49 [2,89; 16,58] 0,005 10,10 3,45 [3,34; 16,85] 0,003 

Medicação - Sim -0,27 2,10 [-4,39; 3,86] 0,899     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,19 1,81 [-4,73; 2,35] 0,511     



144 

 

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo -4,87 2,17 [-9,12; -0,61] 0,025 -4,88 2,35 [-9,5; -0,27] 0,038 

SNAP - Misto -0,61 1,87 [-4,28; 3,05] 0,742 0,42 1,88 [-3,27; 4,11] 0,823 

TOD - Sim 1,96 2,14 [-2,23; 6,15] 0,359     

 

D.22   Influência das variáveis de interesse sobre o Raciocínio matricial TScore WASI 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 0,16 1,49 [-2,77; 3,08] 0,917     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -6,68 1,89 [-10,38; -2,99] <0,001 -6,82 1,94 [-10,62; -3,02] <0,001 

QI Class Geral - Acima da média 12,38 1,78 [8,9; 15,87] <0,001 10,96 1,55 [7,92; 14,01] <0,001 

Medicação - Sim -0,66 1,87 [-4,33; 3,01] 0,725     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -0,82 1,66 [-4,07; 2,43] 0,622     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 3,37 1,94 [-0,44; 7,18] 0,083 3,64 1,76 [0,19; 7,1] 0,039 

SNAP - Misto 1,91 2,47 [-2,93; 6,75] 0,439 -0,59 1,91 [-4,33; 3,15] 0,757 

TOD - Sim -4,43 2,4 [-9,14; 0,28] 0,065     

 

D.23   Influência das variáveis de interesse sobre a Aprendizagem RAVLT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 7,08 5,69 [-4,07; 18,23] 0,214     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média 1,39 5,53 [-9,46; 12,24] 0,802     

QI Class Geral - Acima da média 9,57 10,45 [-10,92; 30,05] 0,360     

Medicação - Sim 0,47 6,02 [-11,33; 12,27] 0,938     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,51 4,90 [-11,11; 8,09] 0,757     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 22,00 4,93 [12,33; 31,66] <0,001 20,79 3,77 [13,41; 28,17] <0,001 

SNAP - Misto -26,07 4,94 [-35,74; -16,40] <0,001 -26,78 4,76 [-36,10; -17,46] <0,001 

TOD - Sim 28,01 6,69 [14,89; 41,13] <0,001 30,28 6,08 [18,36; 42,19] <0,001 

 

D.24   Influência das variáveis de interesse sobre o A6 RAVLT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P. I.C. (95%) Valor-p β E.P. I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 2,50 6,04 [-9,33; 14,33] 0,679     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média 8,84 7,79 [-6,43; 24,10] 0,256     

QI Class Geral - Acima da média 16,27 13,24 [-9,68; 42,21] 0,219     

Medicação - Sim -5,09 8,38 [-21,51; 11,33] 0,544     
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Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos 4,65 7,26 [-9,58; 18,88] 0,521     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 10,65 20,82 [-30,16; 51,45] 0,609 5,67 22,00 [-37,44; 48,78] 0,796 

SNAP - Misto -27,81 7,41 [-42,33; -13,29] <0,001 -28,23 7,13 [-42,21; -14,25] <0,001 

TOD - Sim 33,45 8,71 [16,38; 50,51] <0,001 32,31 8,13 [16,37; 48,25] <0,001 

 

D.25   Influência das variáveis de interesse sobre a A7 Pontuação RAVLT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P. I.C. (95%) Valor-p β E.P. I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 0,45 0,60 [-0,73; 1,62] 0,455     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média 0,82 0,76 [-0,68; 2,32] 0,283     

QI Class Geral - Acima da média 1,06 1,18 [-1,26; 3,38] 0,370     

Medicação - Sim -0,94 0,75 [-2,40; 0,53] 0,211     

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos 0,20 0,69 [-1,15; 1,55] 0,768     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo 1,87 1,50 [-1,07; 4,81] 0,212 1,55 1,49 [-1,38; 4,47] 0,301 

SNAP - Misto -2,74 0,80 [-4,30; -1,18] 0,001 -2,81 0,78 [-4,34; -1,28] <0,001 

TOD - Sim 2,56 1,03 [0,54; 4,58] 0,013 2,28 0,92 [0,48; 4,08] 0,013 

 

D.26   Influência das variáveis de interesse sobre o Reconhecimento RAVLT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Tempo - T2 9,32 6,08 [-2,60; 21,23] 0,125     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -3,50 7,55 [-18,29; 11,30] 0,643     

QI Class Geral - Acima da média -6,14 8,93 [-23,63; 11,35] 0,492     

Medicação - Sim 0,84 8,15 [-15,15; 16,82] 0,918     

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos 15,47 7,25 [1,25; 29,68] 0,033 14,95 7,12 [1,00; 28,90] 0,036 

SNAP - Desatento 0,00 - - -     

SNAP - Hiperativo -27,93 23,94 [-74,85; 18,99] 0,243     

SNAP - Misto -4,64 10,95 [-26,09; 16,82] 0,672     

TOD - Sim 2,02 12,13 [-21,75; 25,79] 0,868     

 

D.27   Influência das variáveis de interesse sobre a Leitura (%) FDT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -0,83 2,36 [-5,46; 3,8] 0,726     

Tempo - Pré 0,00 - - - 0,00 - - - 

Tempo - Pós 6,83 2,90 [1,15; 12,51] 0,018 6,83 2,90 [1,15; 12,51] 0,018 
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Tempo - FU 6,08 1,86 [2,44; 9,73] 0,001 6,08 1,86 [2,44; 9,73] 0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -9,82 7,06 [-23,66; 4,02] 0,164     

QI Class Geral - Acima da média 17,64 14,80 [-11,37; 46,65] 0,233     

Medicação - Sim -6,60 6,70 [-19,74; 6,54] 0,325 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,61 6,48 [-14,31; 11,09] 0,804     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 0,00 - - - 

SNAP - Hiperativo -7,64 10,04 [-27,32; 12,04] 0,447 -5,72 8,62 [-22,61; 11,17] 0,507 

SNAP - Misto -10,93 5,99 [-22,68; 0,82] 0,068 -12,57 6,71 [-25,73; 0,58] 0,061 

TOD - Sim 13,19 8,39 [-3,26; 29,65] 0,116 16,72 7,67 [1,68; 31,76] 0,029 

 

D.28   Influência das variáveis de interesse sobre a Contagem (%) FDT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -2,44 3,26 [-8,82; 3,95] 0,454     

Tempo - Pré 0,00 - - - 0,00 - - - 

Tempo - Pós 10,97 3,06 [4,97; 16,98] <0,001 10,96 3,07 [4,95; 16,96] <0,001 

Tempo - FU 10,47 2,50 [5,56; 15,38] <0,001 10,47 2,50 [5,56; 15,38] <0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -7,32 7,94 [-22,89; 8,24] 0,356     

QI Class Geral - Acima da média 17,79 14,83 [-11,27; 46,85] 0,230     

Medicação - Sim -4,07 7,22 [-18,21; 10,07] 0,572 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -3,74 7,24 [-17,94; 10,45] 0,605     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo 1,89 11,08 [-19,83; 23,62] 0,864 
    

SNAP - Misto -4,93 7,63 [-19,88; 10,02] 0,518 
    

TOD - Sim 9,74 9,44 [-8,76; 28,25] 0,302 
    

 

D.29   Influência das variáveis de interesse sobre a Escolha (%) FDT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -3,56 3,57 [-10,56; 3,45] 0,320     

Tempo - Pré 0,00 - - - 0,00 - - - 

Tempo - Pós 9,31 3,60 [2,26; 16,37] 0,010 9,29 3,61 [2,21; 16,37] 0,010 

Tempo - FU 10,95 2,97 [5,13; 16,77] 0,000 10,95 2,97 [5,13; 16,77] <0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -8,10 6,86 [-21,54; 5,34] 0,237     

QI Class Geral - Acima da média 12,22 15,29 [-17,74; 42,18] 0,424     

Medicação - Sim -10,14 5,95 [-21,8; 1,53] 0,088 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -5,00 6,64 [-18,02; 8,02] 0,452     
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SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo 7,04 12,45 [-17,37; 31,44] 0,572 
    

SNAP - Misto 1,79 6,84 [-11,61; 15,2] 0,793 
    

TOD - Sim 3,73 6,94 [-9,88; 17,33] 0,592 
    

 

D.30   Influência das variáveis de interesse sobre a Alternância (%) FDT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -2,53 2,94 [-8,3; 3,23] 0,389     

Tempo - Pré 0,00 - - - 0,00 - - - 

Tempo - Pós 5,21 3,50 [-1,66; 12,08] 0,137 5,20 3,51 [-1,67; 12,08] 0,138 

Tempo - FU 12,31 2,92 [6,59; 18,03] <0,001 12,31 2,92 [6,59; 18,03] <0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -6,78 7,67 [-21,81; 8,26] 0,377     

QI Class Geral - Acima da média 6,95 14,98 [-22,41; 36,32] 0,643     

Medicação - Sim -5,81 6,97 [-19,48; 7,86] 0,405 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -1,62 7,09 [-15,52; 12,27] 0,819     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo -0,41 10,90 [-21,77; 20,95] 0,970 
    

SNAP - Misto 5,55 8,13 [-10,39; 21,48] 0,495 
    

TOD - Sim -0,54 9,86 [-19,87; 18,79] 0,956 
    

 

D.31   Influência das variáveis de interesse sobre a Inibição (%) FDT 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -4,65 3,70 [-11,89; 2,60] 0,209     

Tempo - Pré 0,00 - - - 0,00 - - - 

Tempo - Pós 2,67 3,85 [-4,88; 10,21] 0,488 2,61 3,85 [-4,94; 10,16] 0,498 

Tempo - FU 7,16 3,28 [0,72; 13,60] 0,029 7,16 3,28 [0,72; 13,60] 0,029 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -0,31 7,05 [-14,13; 13,52] 0,965     

QI Class Geral - Acima da média 13,55 11,57 [-9,12; 36,22] 0,241     

Medicação - Sim -6,49 5,47 [-17,20; 4,23] 0,235 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -9,03 6,38 [-21,53; 3,46] 0,157     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo 7,01 11,34 [-15,21; 29,23] 0,536 
    

SNAP - Misto 5,35 7,82 [-9,97; 20,68] 0,493 
    

TOD - Sim -6,26 7,04 [-20,05; 7,53] 0,373 
    

 

D.32   Influência das variáveis de interesse sobre a Flexibilidade (%) FDT 

Variáveis Modelo Inicial Modelo Final 
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β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -4,69 3,86 [-12,25; 2,87] 0,224     

Tempo - Pré 0,00 - - - 0,00 - - - 

Tempo - Pós 5,06 4,27 [-3,31; 13,43] 0,236 5,02 4,28 [-3,36; 13,41] 0,240 

Tempo - FU 16,28 2,71 [10,97; 21,6] <0,001 16,28 2,71 [10,97; 21,6] <0,001 

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -1,12 7,04 [-14,91; 12,68] 0,874     

QI Class Geral - Acima da média 6,58 12,03 [-17; 30,15] 0,585     

Medicação - Sim -2,82 5,31 [-13,23; 7,59] 0,595 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -5,71 6,27 [-18; 6,58] 0,362     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo 1,65 9,32 [-16,61; 19,91] 0,860 
    

SNAP - Misto 12,07 7,41 [-2,45; 26,6] 0,103 
    

TOD - Sim -9,36 7,26 [-23,58; 4,87] 0,197 
    

 

D.33   Influência das variáveis de interesse sobre o Spam ordem direta Dígitos 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo 0,05 0,10 [-0,15; 0,26] 0,608     

Tempo - Pré 0,00 - - -     

Tempo - Pós 0,21 0,14 [-0,07; 0,48] 0,136     

Tempo - FU 0,14 0,14 [-0,14; 0,41] 0,324     

QI Class Geral - Média 0,00 - - -     

QI Class Geral - Abaixo da média -0,04 0,21 [-0,46; 0,37] 0,836     

QI Class Geral - Acima da média 0,11 0,37 [-0,61; 0,82] 0,769     

Medicação - Sim -0,26 0,21 [-0,67; 0,15] 0,216 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - - 0,00 - - - 

Idade 7-9 anos -0,51 0,21 
 

0,012 -0,47 0,21 [-0,87; -0,06] 0,024 

SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo 0,42 0,58 
 

0,466 
    

SNAP - Misto 0,00 0,19 
 

0,981 
    

TOD - Sim 0,32 0,25 
 

0,208 
    

 

D.34   Influência das variáveis de interesse sobre o Spam ordem inversa Dígitos 

Variáveis 
Modelo Inicial Modelo Final 

β E.P I.C. (95%) Valor-p β E.P I.C. (95%) Valor-p 

Condição - Placebo -0,27 0,11 [-0,5; -0,05] 0,015 -0,28 0,10 [-0,48; -0,07] 0,008 

Tempo - Pré 0,00 - - -     

Tempo - Pós -0,04 0,15 [-0,34; 0,25] 0,783     

Tempo - FU -0,16 0,13 [-0,41; 0,09] 0,208     

QI Class Geral - Média 0,00 - - - 0,00 - - - 

QI Class Geral - Abaixo da média -0,22 0,16 [-0,54; 0,09] 0,169 -0,18 0,18 [-0,53; 0,18] 0,338 
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QI Class Geral - Acima da média 0,87 0,15 [0,58; 1,17] 0,000 0,77 0,12 [0,54; 1,00] <0,001 

Medicação - Sim -0,15 0,15 [-0,45; 0,14] 0,314 
    

Idade 10-12 anos 0,00 - - -     

Idade 7-9 anos -0,30 0,17 [-0,92; -0,11] 0,073     

SNAP - Desatento 0,00 - - - 
   

 

SNAP - Hiperativo 0,00 0,23 
 

0,988 
    

SNAP - Misto 0,20 0,24 
 

0,386 
    

TOD - Sim -0,29 0,22 
 

0,188 
    

 

 

 


