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RESUMO 

 

Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neuropsiquiátrico de início precoce que afeta diversos domínios cognitivos, no entanto 

estudos que investigam na adolescência como o transtorno afeta esses domínios ainda são 

escassos. Objetivo: O presente estudo investigou o desempenho de uma amostra clínica de 

adolescentes com TDAH no Conners` Continuous Performance Test (CCPT). Métodos: 28 

sujeitos com TDAH (17 masculino) de idade entre 12 e 18 anos participaram do estudo. 

Análises estatísticas das 15 medidas do CCPT foram realizadas entre o grupo TDAH e 

controle, além da análise fatorial proposta por Egeland e Kovalick-Gran (2009) entre os 

subtipos TDAH combinado (n=15) e TDAH desatento (n=13), nas quais as 15 medidas são 

reduzidas a 5 fatores: atenção focada, hiperatividade/impulsividade, atenção sustentada, 

vigilância e mudança no controle. Foi realizada ainda uma análise de correlação entre os 5 

fatores e medidas cognitivas de memória operacional, função executiva, praxia visuo-

construtiva, QI, entre outras. Resultados: O grupo TDAH apresentou déficit em treze das 

quinze medidas avaliadas pelo CCPT quando comparado ao grupo controle. Na avaliação 

dos cinco fatores, ambos os subtipos de TDAH apresentaram prejuízos em atenção focada, 

sustentada e vigilância quando comparados ao grupo controle. Não houve diferenças 

estatísticas entre os subtipos de TDAH em nenhum dos fatores. Foram encontradas 

correlações significativas entre medidas cognitivas de memória operacional visuo-espacial, 

visuo-construção e comportamento aferido pelo professor em todos os cinco fatores. 

Conclusões: A análise das 15 medidas no grupo TDAH corroborou estudos anteriores. Já a 

análise dos cinco fatores, proposta recente da literatura, mostrou relevância quanto à 

diferenciação entre grupo clínico e controle, entretanto sem resultados significativos para 

dissociação entre subtipos combinado e desatento.  

 

Palavras-Chave: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; Adolescentes;  

Conners´ Continuous Performance Test; Atenção. 
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1.Introdução 

 

1.1 Aspectos Preliminares 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um problema de 

saúde mental bastante freqüente em crianças, adolescentes e adultos em todo o mundo. 

Segundo os últimos dados da literatura internacional aproximadamente, 4 milhões de 

crianças americanas (7%) com idade entre 3 a 7 anos tem recebido o diagnostico de TDAH 

(Mattos, 2006). Já na adolescência essa prevalência muda para 4,7% (Barkley, 2008; 

Rizzutti et al. 2008, Rohde & Halpern, 2004), sendo que até 60% dessas crianças 

continuam apresentando os sintomas na idade adulta (Gomes, Palmini, Barbirato, Rohde, e 

Mattos, 2007; Resnick, 2000). 

Os sintomas cognitivos e comportamentais, como dificuldade de atenção e 

concentração, problemas de aprendizado, instabilidade, hiperatividade motora e de 

pensamento, distúrbios motores, presentes no quadro foram extensamente estudados em 

crianças de idade pré-escolar e escolar, entretanto são poucos os estudos que investigam as 

mudanças que ocorrem nessas habilidades cognitivas na adolescência ou mesmo na idade 

adulta dos portadores de TDAH. Essa tendência de estudar o TDAH em função de 

populações clínicas infantis ocorre por todo o mundo e não apenas no Brasil, e uma 

possível explicação é pela crença de que uma parte da população de crianças com TDAH 

deixam de apresentar sintomas na adolescência e aquelas que mantinham esses sintomas 

não apresentavam diferenças daqueles sintomas que já apresentam na infância (Barkley, 

2008). Entretanto hoje está bem estabelecido que os sintomas mudam e que as 

características cognitivas entre crianças e adolescentes são diferentes, assim como o padrão 

de desempenho em uma variedade de tarefas de atenção pode ser diferente nessas fases da 

vida (Barkley, 2002).  
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1.2 Atenção 

Toda atividade humana organizada possui algum grau de direção e seletividade. O 

caráter direcional e a seletividade dos processos mentais, base sobre a qual se organizam é 

denominado atenção (Luria, 1981). Neste sentido a atenção é o mecanismo pelo qual nos 

preparamos para processar estímulos, enfocar o que vamos processar determinar quanto 

será processado e decidir se demandam uma ação. Segundo Lezak (1995) atenção refere-se 

a vários processos ou capacidades relativas à como o organismo se torna receptivo a 

estímulos e como ele inicia o processamento de estimulações externas e internas. 

 Vários autores tentam definir o conceito de atenção, mas não há ainda consenso a 

respeito da natureza desse processo da cognição humana. Nahas e Xavier (2004) discutem 

que tais controvérsias estão presentes não só na definição, mas também nas teorias sobre a 

atenção, pois muitas vezes o termo atenção é utilizado como capacidade de selecionar parte 

do estímulo para um processamento mais intenso e outras vezes entendido como sinônimo 

de concentração ou estado mental.  

Segundo Parasuraman (1999) a atenção não é uma entidade única, mas um conceito 

complexo referente a um conjunto finito de processos cerebrais que interagem mutuamente 

entre si para o desempenho de tarefas perceptuais, cognitivas e motoras. A atenção assim, 

nos permite processar ativamente uma quantidade limitada de informações disponíveis 

através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de processos cognitivos 

como o pensamento (Sternberg, 2000). Funciona como um dispositivo ou filtro que, 

atuando em um ponto especifico, protege o sistema de ser sobrecarregado (Driver, 2001). 

Ainda para Parasuraman (1999), a atenção não é regida apenas por estímulos externos 

ambientais, mas também por fatores internos como a motivação e a emoção. É composta 

por processos ou componentes relativamente independentes como a orientação, atenção 

executiva e vigilância, que permite que os alvos sejam mantidos através do tempo  

As pesquisas em atenção, em geral, envolvem o estudo de populações clinica, como 

participantes com distúrbio de negligência unilateral, esquizofrenia ou transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade (Lezak e Loring, 2004). Estudos com essas populações 

permitiram a associação entre recursos atencionais e as regiões cerebrais envolvidas nesse 

processamento (Andrade, Santos e Bueno, 2004). 



16 

 

Diversos modelos teóricos foram propostos para a compreensão da atenção, sendo 

que um dos primeiros modelos foi o proposto Willian James em 1890, no qual James 

distinguia entre atenção sensorial guiada por eventos ambientais e atenção voluntária para 

ambos os eventos, externos ou pensamentos internos. Mais de meio século depois, 

Broadbent acrescentou à teoria da atenção o conceito de “gargalos atencionais”, ou seja, 

devido às limitações dos seres humanos na quantidade de informações que se pode 

processar em um dado momento, deveria haver um estágio de processamento entre a 

chegada da informação e a resposta à mesma, na qual se operaria a seleção das informações 

relevantes (Driver, 2001; Matlin, 2002). Assim, dificilmente uma informação seria 

registrada se não atravessasse esse estágio ou filtro. 

Diversas teorias foram desenvolvidas a partir deste ponto, e todas sempre apontando 

para a diversidade da atenção. Mesmo sem uma taxonomia adequada da atenção 

(Parasuraman, 1999), é possível distinguir os principais aspectos da atenção. 

 

1.2.1 Atenção Seletiva 

 

Um dos componentes atencionais mais críticos, pois atua selecionando quais 

elementos são mais relevantes na hora do processamento, auxiliando assim na seleção da 

informação relevante e na inibição da distração ambiental. Implica em atender a alguma 

atividade mental em detrimento de outras. Neste caso, um ou mais estímulos produzem as 

informações relevantes, como em tarefas com mensagens competitivas, em que o individuo 

deve ouvir uma mensagem e ignorar outras, ou responder a determinado estímulo em 

detrimento a outros, recuperando assim apenas uma das informações. Outra tarefa 

relacionada tem a ver com a habilidade em distinguir figura e fundo, que é a capacidade do 

individuo de identificar a mensagem primária na presença de estímulos competitivos 

(Garcia, Pereira, Fukuda e Yotaka, 2007; Parasuraman, 1999). A atenção é seletiva por uma 

razão simples, nós temos uma capacidade limitada de processar informações e isto nos 

“força” a selecionar as mais relevantes, assim nossos recursos de atenção são suficientes 

para processar apenas um canal de informação por vez, dai a necessidade da atenção 

seletiva 
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A seleção ainda envolve a orientação endógena (bottom-up) e exógena (top-down), 

em outras palavras, a existência de duas vias (redes) principais de controle da atenção, a 

primeira (bottom-up) com origem de controle de baixo para cima (dos órgãos receptores 

para o cérebro e a segunda (top-down) com origem de controle de cima para baixo (do 

cérebro para os órgãos efetores) - (Driver, 2001; Raz & Buhle, 2006). 

 

1.2.2 - Atenção dividida 

 

Diz respeito à capacidade de atender concomitantemente a duas ou mais fontes de 

estimulação, tanto a estímulos temporais quanto a estímulos espaciais, como por exemplo, 

dirigir um carro e conversar ao mesmo tempo. No entanto se a capacidade de 

processamento é limitada, uma possível conseqüência da combinação de duas atividades 

simultâneas é um prejuízo no desempenho de uma delas. O desempenho será determinado 

por dois fatores: a capacidade de processamento automático que envolve tarefas rotineiras, 

automatizadas (como dirigir) e do processamento controlado que é necessário para tarefas 

não rotineiras.  Ou seja, para fazer duas atividades ao mesmo tempo pelo menos uma delas 

deve estar automatizada (Miranda, Sinnes, Pompéia e Bueno, 2009). 

Já para outros autores, como Nahas & Xavier (2004), a natureza da divisão da 

atenção não está clara. Isto é, não se sabe se ela envolve uma separação dos recursos de 

processamento de modo que cada um dos sub-componentes resultantes continuem a 

processar os elementos críticos de cada tarefa em paralelo ou, alternativamente, se essa 

divisão ocorre no tempo; neste último caso, os recursos de atenção seriam destinados ao 

processamento ora de uma tarefa ora da outra, alternando-se entre ambas as tarefas. 

 

1.2.3 - Atenção sustentada  

 

O termo atenção sustentada, ou seja, a capacidade de manter o foco através do 

tempo, muitas vezes é usada como sinônimo de vigilância (Mirsky, Anthony, Duncan, 

Ahearn, e Kellam, 1991; Parasuraman, 1999). Em ambas o tempo gasto é essencial, mas 

para a atenção sustentada à resposta contínua é relevante e já a vigilância, segundo a 

definição de Parasuraman (1999) seria o estado de prontidão para detectar e responder a 
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eventos raros e não previsíveis, sendo uma função complexa e influenciada por múltiplos 

fatores, tais como, o nível de alerta, expectativa, habituação, motivação e inibição.  

Assim, atenção para um evento preditivo ou circunscrito, como a luz do farol 

mudando de vermelho para verde ou o assobio de uma fabrica indicando o fim do dia é 

diferente do que manter a atenção para uma fonte de informação e detectar a ocorrência de 

um evento não freqüente e imprevisível por longos períodos de tempo. Nessas situações a 

qualidade da atenção é frágil e declina através do tempo - o que é chamado de decremento 

de vigilância (Parasuraman, 1999).  

 Em geral se define decremento de vigilância como um declínio no desempenho 

necessário da atenção através de um período de tempo (Mackworth, 1964). O decremento 

de vigilância é um fenômeno que ocorre quando há um declínio da taxa de detecção do 

sinal alvo através do tempo ou um aumento do tempo de resposta para se detectar algo. Do 

ponto de vista da teoria da detecção de sinais, esses fatores englobam os critérios de 

resposta do observador ou à vontade para produzir uma resposta de detecção. Uma questão 

fundamental é verificar se o decremento de vigilância é devido a perda de sensibilidade ao 

sinal (d´) ou por conta de mudanças do critério de decisão (Beta). 

  Tarefas que requerem a detecção de sinais transitórios ou breves por tempo 

relativamente prolongado são conhecidas como tarefas de vigilância ou atenção sustentada 

(Parasuraman, 1999). Nestas tarefas verificamos o decréscimo da vigilância, caracterizado 

pelo gradual declínio na taxa de detecção de sinais não freqüentes com o decorrer do tempo 

ou o aumento na velocidade de resposta, ambos gerando erros que dependem de fatores 

perceptuais e da capacidade de tomada de decisão. 

 

1.3 Avaliação da atenção e os Testes de desempenho contínuo 
 

Perceptivelmente a atenção é um mecanismo complexo e fundamental no 

processamento da informação. Além disso, os testes neuropsicológicos são de extrema 

relevância para delinear o perfil cognitivo e estabelecer um diagnóstico clinico como é o 

caso do TDAH (Barkley, 2008). Entretanto cada um dos subcomponente da atenção, como 

vimos apresenta diversos testes reconhecidos na literatura como fidedignos para avaliação 

das mesmas (para revisão dos testes de atenção ver Lezak, 2004). Diversas tarefas de 
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atenção sustentada têm sido utilizadas em estudos neuropsicológicos para compreender 

melhor a origem das diversas disfunções atencionais nas várias síndromes, principalmente 

instrumentos que envolvem avaliação de desempenho contínuo. 

 O Teste de Desempenho Contínuo (CPT – do inglês Continuous 

Performance Test) é uma tarefa de vigilância desenvolvida inicialmente por Rosvold, 

Mirsky, Sarason, Bransome, e Beck (1956) para discriminar déficits de atenção sustentada 

em indivíduos com lesões cerebrais. A versão original do CPT era uma tarefa visual de 

vigilância, incorporando elementos de seleção de estímulos, atenção sustentada e inibição 

de respostas irrelevantes. De forma geral, a tarefa original requisitava que o sujeito 

mantivesse a vigilância através da rápida apresentação de diversos estímulos diferentes (p. 

ex, letras) com um alvo determinado, sendo sensível para discriminar dificuldades 

atençionais em indivíduos com diversos distúrbios do sistema nervoso central (Rosvold et 

al. 1956). Por essa sensibilidade, tornou-se um dos mais populares instrumentos de 

pesquisa e diagnóstico de déficits de atenção (Egeland & Kovalik-Gran, 2008; Edwards et 

al. 2007). 

De forma geral, os paradigmas CPT requerem que o sujeito mantenha a vigilância e 

responda rapidamente quando da detecção da presença (apertando a barra de espaço do 

teclado) e ausência (não apertando tecla nenhuma) de um estímulo específico num conjunto 

de estímulos distratores apresentados continuamente por um tempo prolongado. Este 

estímulo pode ser simples (ex. uma letra “X”) ou uma seqüência de estímulos (ex. letras 

AX, quando deve responder ao estimulo “X” somente se precedido do estimulo “A”).  

Em geral os índices gerados nessas versões correspondem a número de erros por 

omissão (omissions), quando a resposta não é dada apos aparecer o alvo, e considerado 

como medida de inatencão; numero de erros por comissão ou falsos alarmes 

(commissions), quando o sujeito responde ao estimulo nao-alvo, que pode refletir 

impulsividade; e tempo de reação (Corkum & Siegel, 1993; Klee & Garfinkel, 1983; Levy, 

1980). 

Várias versões do CPT foram desenvolvidas ao longo dos estudos (CPT-X; 

CPTAX; CPT-XX; CPT-IP; para revisão ver Spreen & Strauss, 1998) que variam em 

relação à modalidade (auditiva ou visual), o tipo de estímulo apresentado (letras, números, 
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cores ou formas geométricas), a natureza da tarefa (responder a estímulos simples, a uma 

seqüência de estímulos ou a cada estímulo com exceção de um).  

 

1.3.1 CCPT – Conners´ Continuous Performance Test 

 

Recentemente, a versão comercial do CPT que tem sido mais utilizada é a Conners´ 

Continuous Performance Test – CPT II (CCPT) (Conners, 2002). Esta versão pode ser 

aplicada em crianças a partir de 6 anos de idade até a idade adulta (Naglieri, Goldstein, 

Delauder, e Schwebach, 2005). O CCPT é uma tarefa computadorizada que requer 

discriminação entre estímulos-não-alvo (letra X), e alvo (letra não-X), sendo o sujeito 

instruído a apertar a tecla do computador para qualquer tecla que apareça na tela, exceto 

para a letra X. O CCPT, assim, é uma tarefa visual que requer uma resposta contínua com 

inibição motora quando o estímulo alvo é apresentado; é similar a uma tarefa do tipo go-no-

go e sendo assim envolve os processos atencionais de vigilância, sustentação atencional, 

memória operacional e flexibilidade cognitiva (Strauss, Shermann, e Spreen, 2006).  

Os índices empregados para a avaliação do Conners´ CPT diferem de outras 

versões, pois além das medidas tradicionais como: número erros de omissões (não 

responder ao estímulo-alvo) e comissões (responder ao estímulo-não-alvo), tempo de 

reação, consistência do tempo de reação, inclui também medidas de mudanças no tempo de 

reação em diferentes intervalos inter-estímulos (interstimulus intervals - ISIs), ou seja os 

diferentes tempos de intervalo entre a apresentação de um estimulo e do outro (1, 2 e 4s) 

bem como medidas baseadas na teoria de detecção de sinais (signal detection theory), como 

a capacidade de discriminação dos sinais (detectabilidade - d’) e índices de mudanças no 

critério de decisão (estilo de resposta - ) (Corkum & Siegel, 1993; Levy, 1980; 

Parasuraman, 1999). 

A inclusão de tais medidas, nesta versão do teste, é importante porque estudos 

mostram que apenas as medidas de omissões e co-omissões e tempo de reação não seriam 

suficientes para discriminar déficits atencionais e que a discriminação entre nível de 

vigilância e decréscimo de vigilância através da aplicação da teoria de detecção de sinais, 

seria um melhor preditor (Corkun & Siegel, 1993; Lin et al., 1999; McGee et al., 2000). 

Assim, o CCPT oferece 15 medidas, a saber: medidas de erros; omissões, percentual 

de omissões, comissões, percentual de comissões; medidas de tempo de reação; tempo de 
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reação, erro padrão do tempo de reação, variabilidade do tempo de reação; medidas de 

estilo de resposta; detectabilidade, estilo de resposta, perseverações; medidas de variação 

de tempo a longo do teste; tempo de reação nas mudanças de blocos, erro padrão do tempo 

de reação nas mudanças de blocos; e medidas de variação do tempo conforme mudança da 

apresentação dos estímulos; tempo de reação nas mudanças dos intervalos inter-estimulos, 

erro padrão do tempo de reação nas mudanças entre estímulos (a seção metodologia contém 

explicações detalhadas de cada medida) (Conners, 2002). 

Estudos clínicos e de casos-controle tem sido realizados para verificar os efeitos de 

idade, gênero e nível socioeconômico nas medidas do CCPT em crianças (Drozd, 1997; 

Greenberg & Waldman, 1993; Lin, Hsiao & Chen, 1999; McGee, Clark & Symons, 2000), 

demonstrando que parece não haver indícios de associação entre classe socioeconômica e 

desempenho no teste (McGee et al. 2000; Drozd, 1997). No entanto, no que se refere aos 

efeitos de idade e gênero, os estudos tem demonstrado que estes fatores são de extrema 

relevância em determinar o desempenho em diversas medidas do CCPT (Lin et al. 1999; 

Greenberg & Waldman, 1993; Kanara et al. 2008) 

Em adolescentes e adultos, apesar de serem mais escassos do que com crianças, os 

estudos têm demonstrado que os efeitos de idade no CCPT tendem a diminuir conforme 

aumenta a idade do adolescente, indicando assim que possivelmente possa haver maturação 

para essas funções que envolvem de foco atencional e controle inibitório (Conners, Epstein, 

Angold, e Klaric, 2003). 

No que se referem ao impacto do fator cultural nas medidas do teste, estudos que 

compararam o desempenho do CCPT em diferentes culturas encontraram resultados 

diversos. O estudo de Conners et al. (2003), não encontrou diferenças nas medidas em 

relação às diferentes etnias da amostra. Diferentemente, Levav (1998), comparou o 

desempenho na versão AX (auditiva e visual) de crianças e adultos de cinco cidades (duas 

dos EUA, uma do Canadá, uma do Equador, uma de Israel), os resultados mostraram que, 

no que se referem às medidas do CPT, as crianças de 8-12 anos diferiram entre as cidades 

somente nos erros de comissão na tarefa visual; no grupo 13-53 houve diferença no tempo 

de reação na tarefa auditiva.  

Comparações entre amostras brasileira e americana de adolescentes saudáveis 

(Miranda, Rivero, Bueno, em preparação) mostraram diferenças em algumas medidas, fato 
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esse que foi mais dependente da faixa etária e gênero do que observado em estudos 

similares com crianças escolares e pré-escolares (Miranda et al. 2009, 2010). A amostra 

brasileira teve melhor desempenho do que a americana no grupo de adolescentes mais 

velhos (14-17), para todas as medidas de tempo de reação com exceção da medida de 

consistência do tempo de reação (Erro padrão do tempo de reação). Já no grupo etário mais 

jovem (12-13) a amostra brasileira mostrou melhor desempenho em todas as medidas, 

exceto no tempo de reação e erro padrão do tempo de reação.  

Esses resultados mostram que ainda não há evidências suficientes que os índices do 

CCPT estão livres da influência cultural. E ainda, conforme cita Miranda et al. (2009, 2010) 

é de extrema importância que o uso e a comparação de medidas de um instrumento para 

avaliação cognitiva tenham estudos de desempenho baseadas em estimativas nacionais, 

carentes em nosso meio.  

 
1.3.2 Análise fatorial das medidas do CCPT  

 

Recentemente Egeland & Kovalik-Gran (2008) realizaram uma análise fatorial 

exploratória para avaliar se o conjunto das quinze variáveis do CCPT se agrupava de uma 

forma compreensível e assim testar a hipótese de que o CCPT mede diferentes dimensões 

da atenção. Essa análise proposta contribui para a compreensão de dois problemas 

importantes que o CCPT apresenta: primeiro saber quais componentes atencionais as 15 

medidas do teste realmente medem, pois claramente não existem 15 diferentes sub-

componentes atencionais; segundo usar as 15 medidas do CCPT para avaliar um transtorno 

específico como o TDAH pode incorrer em uma falácia ao assumir que o adolescente 

tenham TDAH, quando na verdade não têm, pois todos os sujeitos estariam comprometidos 

em pelo menos uma das 15 medidas avaliadas (Egeland & Kovalik-Gran, 2009). A partir 

dessas análises os autores encontraram que essas medidas refletem possíveis cinco 

diferentes componentes da atenção. 

a) atenção focada (composta pelas medidas de variabilidade, erro padrão do tempo 

de reação, perseverações e omissões);  

b) hiperatividade/impulsividade (composta pelas medidas de comissões, tempo de 

reação e estilo de resposta);  
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c) atenção sustentada (composta pelas medidas do erro padrão do tempo de reação 

da mudança dos blocos, tempo de reação da mudança dos blocos e medida de mudança em 

omissão em função do tempo);  

d) vigilância (composta pelas medidas do tempo de reação dos intervalos inter-

estímulos e erro padrão do tempo de reação do intervalo inter-estímulos);  

e) mudança no controle (composta pelas medidas do tempo de reação da mudança 

dos blocos e medida de mudança em comissão em função do tempo).  

Num estudo posterior (Egeland & Kovalik-Gran, 2009) avaliaram diversos grupos 

clínicos que são reconhecidos por estarem prejudicados em diversas esferas da atenção 

(TDAH, esquizofrenia, distúrbios afetivos, lesão cerebral adquirida e distúrbios de 

linguagem) para testarem a validade do constructo, e demonstraram que essa divisão dos 

domínios atencionais através das medidas do CCPT pode prover uma boa ferramenta na 

diferenciação entre os grupos de diversas patologias.  

 

1.4 TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
 

O TDAH é uma entidade nosológica mental de início precoce que surge na infância, 

com evolução crônica e que repercute em vários contextos (Biederman, 1998). É 

caracterizado por desatenção, atividade motora excessiva, hiperatividade e impulsividade, 

inadequados à etapa do desenvolvimento e presente em pelo menos dois ambientes distintos 

segundo os critérios do DSM-IV-R (Diagnostic and Statistic Manual, versão IV, revisado), 

versão revisada (American Psychiatric Association [APA], 2002).  

Segundo Szobot, Eizirik, Da Cunha, Langleben, e Rohde (2001), o seu curso 

crônico está associado a uma série de complicações na infância, adolescência e vida adulta, 

sendo que até 60% dessas crianças continuam apresentando os sintomas na idade adulta 

(Gomes, Palmini, Barbirato, Rohde, e Mattos, 2007; Resnick, 2000). As conseqüências do 

TDAH incluem pior rendimento acadêmico e profissional e maior risco para problemas 

sociais e de dependência química. Os estudos nacionais e internacionais situam a 

prevalência do TDAH entre 3 e 7% na população infantil e 4,7% em adultos (Barkley, 

2008; Rizzutti et al. 2008, Rohde & Halpern, 2004). 

De uma forma geral, pessoas com este transtorno tendem a apresentar alguns 

problemas tanto de ordem cognitiva quanto comportamental, tais como: dificuldade de 
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atenção e concentração, problemas de aprendizado, instabilidade emocional, hiperatividade 

motora e de pensamento, distúrbios motores e retardos da fala, cujas implicações afetam 

desde desempenho em ambiente escolar até problemas sociais (Mattos et al. 2006).  

 O TDAH é dividido em subtipos quanto à prevalência dos sintomas. Embora a 

maioria dos indivíduos apresente sintomas tanto de desatenção quanto de 

hiperatividade/impulsividade, existem alguns indivíduos nos quais há predominância de um 

ou outro padrão. O subtipo apropriado (para um diagnóstico atual), conforme o DSM-IV-R 

deve ser indicado com base no padrão predominante de sintomas nos últimos 6 meses 

sendo dividido em subtipo predominantemente desatento (TDAH-D) (314.00), subtipo 

predominantemente Hiperativo-Impulsivo (TDAH/I) (314.01) e subtipo combinado (TDAH-

C) (314.01). Os estudos mostram que 55% dos casos são do tipo combinado, enquanto 27% 

são do tipo predominantemente desatento. Constata-se também que os prejuízos sociais 

causados pelo TDAH são mais acentuados no subtipo combinado do que no 

predominantemente desatento (Barkley, 2008). 

 O TDAH está comumente associado a diversas outras patologias que acometem 

crianças e adolescentes. As comorbidades mais associadas com TDAH são: transtornos de 

ansiedade, sendo 27 a 30% na infância e na adolescência esses números saltam para 24% 

dos meninos e 50% para as meninas (Barkley, 2008). Já em recente estudo Egeland, Norby 

& Ueland (2009) encontraram que 48% da sua amostra de sujeitos com TDAH subtipo 

desatento teriam transtornos de ansiedade e 45% no subtipo combinado. Os transtornos do 

humor são encontrados numa faixa de até 38% em ambos subtipos; transtorno bipolar, varia 

de 6 – 27%; transtorno desafiador de oposição e transtorno de conduta, talvez são as duas 

comorbidades mais sérias associadas ao TDAH, alguns estudos sugerindo uma associação 

de 45 a 84%; transtorno de estresse pós-traumático vêm sendo mais investigado atualmente, 

mas alguns estudos mostram que cerca de 12% dos jovens com TDAH foram expostos a 

algum tipo de acontecimento traumático e apenas 6% tenham desenvolveram o transtorno; 

transtornos de tique e transtorno obsessivo compulsivo aparentemente tem uma associação 

de 3 a 5% na população de crianças com TDAH, entretanto, na fase adulta o portador de 

TDAH pode ter um aumento da incidência de tiques, chegando a 12% da população nessa 

faixa etária (Barkley et al, 2008). 
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 Além das disfunções comportamentais e o impacto social que o TDAH causa tanto 

no sujeito portador quanto na família, é consenso geral que as funções cognitivas estejam 

afetadas. Além da atenção e da concentração, as funções executivas estão prejudicadas no 

TDAH (Lawrence et al. 2004).   

Diversos dados sobre o substrato neurobiológico do TDAH são provenientes de 

pesquisas neuropsicológicas, de neuroimagem e de neurotransmissores. Diversos 

neurotransmissores parecerem estar envolvidos no TDAH, como o envolvimento das 

catecolaminas, em especial da dopamina e noradrenalina. (Rohde & Halpern, 2004) 

Para os autores supracitados, uma das primeiras teorias anatomofuncionais 

propostas para tentar explicar a neurobiologia do TDAH descrevia disfunções nas áreas 

frontais e suas conexões subcorticais no sistema límbico. No entanto, a teoria de um único 

centro atencional, apesar de bem comprovada por estudos neuropsicológicos, de 

neuroimagem funcional e de neurotransmissores, parece explicar alguns casos do TDAH, 

mas não todos. A visão anatomofuncional mais abrangente e completa deve incluir uma 

circuitaria neural com dois sistemas atencionais: um anterior, que parece ser dopaminérgico 

e envolve a região pré-frontal e suas conexões subcorticais (responsável pelo controle 

inibitório e funções executivas, como a memória operacional) e outro posterior, 

primariamente noradrenérgico (responsável pela regulação da atenção seletiva) (Riesgo e 

Rohde, 2004).   

 

1.4.1 Avaliação Neuropsicológica do TDAH e o uso do CCPT 

 

A avaliação neuropsicológica do TDAH têm por objetivo buscar uma compreensão dos 

sintomas cognitivos e comportamentais que estejam prejudicados. Para tanto são utilizadas 

diversas escalas (SNAP-IV: Swanson, Nolan and Pelham escala de avaliação de sintomas 

do Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade para pais e professores - IV edição, 

CATRS-10, etc), questionários (CBCL – Child Behavioral Checklist) e testes cognitivos 

(WAIS/WISC Weschler adult and Infantil inteligence scale, cubos de Corsi, Wisconsin 

Carding Sorting Test, CCPT e outros). Além disso, estudos como o realizado por 

Stefanatos & Baron (2007) vêm recomendando cada vez mais que a avaliação 

neuropsicológica, com base em instrumentos amplamente investigados na literatura 

internacional, é essencial para a determinação de possíveis distúrbios do desenvolvimento 
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cognitivo da criança e do adolescente com TDAH, pois é comum que eles tenham 

inteligência normal ou até acima da média e mesmo assim apresentem déficit escolar e 

dificuldades sociais ou de adaptação (Bastos & Bueno, 2002).  

Em uma revisão O´Laughlin e Murphy (2000) concluíram que os testes mais 

populares e mais utilizados para avaliação da atenção nos quadros de TDAH são aqueles 

que usam como paradigma os teste de desempenho contínuo, como o CCPT. Para Root e 

Resnick (2003), os testes de desempenho contínuo provêm uma importante informação 

descritiva a respeito da habilidade da criança em sustentar a atenção e inibir a 

impulsividade, flexibilizar seu pensamento e raciocínio, além da habilidade de alternar a 

atenção e desempenhar tarefas continuamente, o que é essencial para a determinação de 

possíveis distúrbios do desenvolvimento cognitivo da criança com TDAH. 

Em um estudo para avaliar a validade de tarefas e testes de laboratório para a 

avaliação de TDAH, Nichols e Waschbusch (2004) mostraram que as tarefas como o CCPT 

que buscam medir constructos atencionais e controle inibitório têm uma relação baixa para 

moderada com escalas de avaliação de pais e professores, mas com boa discriminação para 

diferenciar controles normais e sujeitos clínicos, e são tarefas boas como preditores de 

melhora de desempenho após o uso de medicações estimulantes. 

A importância das medidas do CCPT na detecção de casos clínicos de TDAH em 

crianças está suficientemente demonstrada (Mani, Bedwell & Miller, 2005; Edwards et al. 

2007; Alloway et al. 2009; Erdodi, Lajiness´O Neill & Saules, 2009; Nichols & 

Waschbusch, 2004; Naglieri et al. 2005; Oner, Alkar & Oner, 2008; Rizzutti et al. 2008; 

Miranda et al. 2010). Entretanto, na adolescência, estudos que mostram a relevância e 

importância do CCPT para a diferenciação de grupos clínicos e saudáveis são excassos 

(Chen, Hsiao, Hsiao, e Hwu, 1998; Conners et al. 2003; Mani, Bedwell, Miller, 2005).  

Segundo Nahlik (2004) cerca de 80% de crianças que têm diagnóstico de TDAH 

hoje, serão adolescentes com o mesmo distúrbio daqui a poucos anos. Aparentemente, é 

mais difícil diagnosticar TDAH em adolescentes e adultos já que os sintomas são menos 

óbvios e mais específicos do que em crianças.  

Schoechlin & Engel (2005) fizeram uma meta-análise de 24 estudos empíricos que 

avaliaram adultos e adolescentes, utilizando diversas tarefas, e concluíram que diversas 

variáveis atencionais complexas e memória verbal parecem discriminar melhor entre 
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participantes com TDAH e controles. Além disso, diferentemente do que ocorre em 

crianças, o estudo mostrou que as funções executivas não estão geralmente afetadas nos 

mais velhos. 

Os poucos estudos que utilizam o CCPT como paradigma para avaliação de atenção 

sustentada em adolescentes com TDAH trazem dados relevantes acerca das possíveis 

medidas que podem diferenciar grupos clínicos e controle. Em um estudo no qual 

adolescentes com TDAH eram submetidos a dois grupos de tratamento (dose aguda de 

metilfenidato ou placebo), notou-se que o grupo metilfenidato apresentou melhora no 

número de omissões e comissões ajustados (delta do escore pré-tratamento menos escore 

pós-tratamento), indicando assim uma possível melhora nos sintomas de desatenção e 

impulsividade (Szobot, Ketzer, Parente, Biederman, e Rohde, 2004). 

Egeland, Johansen e Ueland (2009) avaliaram adolescentes (11-15 anos) com 

TDAH subtipo desatento, subtipo combinado e controles em apenas duas medidas do 

CCPT, ou seja, tempo de reação por mudança de blocos (como medida de atenção 

sustentada) e tempo de reação na mudança dos intervalos inter-estímulos (como medida de 

vigilância). Os autores encontraram uma dissociação das medidas nos dois subtipos de 

TDAH, sendo que o subtipo combinado encontrava-se comprometido na medida tempo de 

reação por intervalo inter-estímulos e o subtipo desatento teve um desempenho inferior nas 

medidas de tempo de reação por bloco, indicando assim que o subtipo desatento tem mais 

dificuldade de manter o desempenho numa tarefa ao longo do tempo, déficit este mediado 

pela diminuição do tônus atencional ou fadiga. Já o subtipo combinado tem mais 

dificuldade de manter o mesmo desempenho quando uma tarefa requer muita ativação 

(como a mudança constante entre o tempo de apresentação dos estímulos).  Em relação a 

estudos de correlação das medidas do CCPT com, medidas cognitivas e escalas de 

comportamento em população clínica de crianças e adolescentes, os dados são 

controversos. Naglieri et al. (2005) não encontraram nenhuma correlação entre o CCPT e a 

escala CATRS-59 (Escala Conners Abreviada – 59 itens) (que avalia comportamento) e 

nem do CCPT com o escore de QI (Quociente intelectual) total (WISC-III); entretanto 

encontraram correlações entre o índice de atentividade do CCPT (omissões e tempo de 

reação) e o fator Resistência a distração do WISC-III. Além disso, o tempo de reação e os 

erros de omissão também apresentaram correlação com o QI de execução; e o índice de 
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velocidade de processamento (WISC-III) com o tempo de reação e omissões. 

Recentemente, Alloway et al. (2009) correlacionaram as medidas do CCPT com a escala 

CATRS-59 mas nenhuma correlação significativa foi encontrada.  

Rizzutti et al. (2008), em um estudo de perfil de amostra de crianças com TDAH, 

associaram as diversas medidas do CCPT com transtornos comórbidos e encontraram 

correlações positivas moderadas entre o desempenho TDAH-C (subtipo combinado) nas 

medidas de omissões, erro padrão do tempo de reação, tempo de reação por mudança de 

blocos e variabilidade com transtorno de conduta e opositor desafiante comórbido.  As 

correlações com testes cognitivos mostraram uma correlação negativa moderada entre 

memória operacional fonológica (span de dígitos direto e indireto) com escores de omissão; 

correlação negativa moderada entre tempo de reação e erro-padrão do tempo de reação e de 

span de dígitos direto; o teste de Corsi indireto (medida de span vísuo-espacial) e o teste de 

memória da Figura Complexa de Rey também apresentaram uma correlação negativa 

moderada com o escore de perseverações do CCPT, indicando, segundo os autores, a 

importância do papel da memória como origem das funções cognitivas e comportamentais 

no TDAH. 

Bebbe, Ris, Brown, & Dietrich (2004) correlacionaram o teste da Figura Complexa 

de Rey (medidas de cópia e recordação tardia) com um fator por eles criado, composto 

pelas medidas de erro de omissão e comissão do CCPT e da medida de falha de 

manutenção do setting do Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin (WCST), o qual 

denominaram de “fator funções executivas”. Os autores observaram que não houve 

qualquer correlação significativa entre o fator por eles gerado e as medidas do teste de 

Figura Complexa de Rey (FCR). Segundo os autores, a dificuldade em demonstrar a 

relação entre essas variáveis pode advir da natureza multifatorial das funções executivas e o 

grande desafio de reduzir poucas medidas em uma dimensão tão ampla da cognição. 

Egeland & Kovalik-Gran (2009) correlacionaram o desempenho de sujeitos TDAH 

em diversos testes cognitivos, (Cubos de Knox, Teste de Dígitos recordação na ordem 

direta e inversa, Trail Making Test parte A e B, PASAT e Teste de Stroop A, B, C) com os 

cinco fatores propostos e encontraram que apenas o fator “atenção focada” mostrou 

correlação com todos os testes.  
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Dessa forma, além do fato dos estudos com adolescentes com TDAH utilizando o 

CCPT serem escassos, não há consistência e concordância nos achados acerca das medidas 

do teste e na diferenciação dos grupos clínicos e não-clínicos, assim como da sua relação 

com medidas cognitivas e comportamentais. Alia-se a isto, o fato de não termos dados de 

uma população clínica comparados com os de uma população não clínica de adolescentes 

brasileiros, já que vimos que ainda não está bem estabelecida a influência dos fatores 

culturais nas medidas do teste.  

 Diante disso, o presente estudo mostra-se como uma primeira investigação criteriosa 

do padrão de desempenho nos índices e fatores do CCPT de uma amostra clínica de 

adolescentes com TDAH e a relação entre as medidas do teste e índices de escalas 

comportamentais e testes cognitivos. 
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2. Objetivos Gerais 

  

Investigar o padrão de desempenho no Conners´ Continuous Performance Test 

(CCPT) em uma amostra de adolescentes brasileiros com Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Comparar o desempenho entre o grupo TDAH e grupo controle provenientes, esses 

últimos, da normatização Brasileira nas 15 medidas do CCPT. 

 

 Comparar o desempenho entre os subtipos TDAH combinado e TDAH desatento e 

grupo controle nos 5 fatores do CCPT propostos por Egeland & Kovalik-Gran, 

2009. 

 

 Avaliar a relação entre as medidas do teste e índices de escalas comportamentais e 

testes cognitivos.  
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3. Material e Método 
 

3.1 Casuística 

 

    Vinte e oito participantes com TDAH de 12 a 18 anos (17 do sexo masculino) 

participaram deste estudo. Todos os participantes foram referenciados por equipes médicas, 

compostas por médicos psiquiatras, fonoaudiólogos, educadores e psicólogos, oriundos de 

dois ambulatórios especializados em diagnóstico de crianças e adolescentes vinculados à 

Universidade Federal de São Paulo: o Núcleo de Atendimento Infantil Interdisciplinar 

(NANI – departamento de Psicobiologia) e a Unidade de Psiquiatria da Infância e 

Adolescência (UPIA - departamento de Psiquiatria). A avaliação inicial foi realizada pelos 

ambulatórios envolvidos e tinha como objetivo a confirmação da presença de sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade nos adolescentes, assim como considerar 

possíveis diagnósticos diferenciais, documentar se os sintomas estavam presentes antes dos 

7 anos, através de entrevistas com os pais e professores e também dos relatórios da escola, 

sendo que todos esses procedimentos realizados são padrão de triagem de ambos os 

ambulatórios participantes. 

Assim, essas informações sobre o diagnóstico e a classificação segundo o DSM-IV 

foram obtidas diretamente dos prontuários fornecidos pela equipe médica que avaliou o 

adolescente. 

Não foram recrutados sujeitos que tivessem diagnósticos de comorbidades 

psiquiátricas como: transtornos invasivos, transtornos de personalidade, déficits 

neurológicos como lesões cerebrais, epilepsia ou acidentes vasculares, a partir dos dados 

constantes nos prontuários e de um questionário de condições clínicas respondida pelos 

pais/responsáveis. 

O grupo controle, para a comparação do desempenho no CCPT, foi composto por 

vinte e oito sujeitos de 12 a 18 anos (17 do sexo masculino) e foi pareado com o grupo 

TDAH conforme idade, sexo e nível socioeconômico. Os sujeitos do grupo controle foram 

selecionados a partir da aleatorização dos sujeitos da pesquisa normativa do desempenho de 

adolescentes brasileiros no CCPT - processo Fapesp número 06/04082-8 (2006-2008). 
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Os critérios de exclusão dos sujeitos do grupo controle foram: adolescentes que 

apresentassem distúrbios do desenvolvimento (epilepsia, distúrbios de aprendizagem, 

déficit de atenção, e outras) ou problemas de comportamento. Para tanto foram aplicado 

instrumentos de triagem, (o CATRS-10, preenchido pelos professores e um questionário de 

saúde, preenchido pelos pais). 

 

3.2 Procedimentos 

 

       O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP 1073/08 de 15 de agosto de 2008). No caso de 

participantes com 18 anos de idade completos (n=4) o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi assinado tanto pelos pais quanto pelos próprios adolescentes, já no caso dos 

adolescentes menores de idade, apenas os pais ou responsáveis foram solicitados a 

preencher o termo de consentimento. Todos os sujeitos foram avaliados individualmente 

em sessões com duração máxima de uma hora e meia. Os sujeitos de nossa amostra que 

estavam fazendo uso de medicação estimulante (n=12) foram instruídos para 

descontinuarem o uso da medicação 22 horas antes do início da testagem, o que é 

considerado apropriado para anular os efeitos da ação do metilfenidato (Gualtieri et al. 

1982). 

 

3.2.1 Instrumentos utilizados para avaliação cognitiva e sintomatológica 

 

 No presente estudo os adolescentes que preencheram os critérios de 

inclusão/exclusão foram submetidos, a um protocolo de avaliação cognitiva e 

comportamental, através dos seguintes instrumentos: 

 

1) Escala Conners abreviada - CATRS-10 (Brito, 1987) – A escala Conners abreviada foi 

desenvolvida por Conners (1973) e validada no Brasil por Brito (1987), sendo amplamente 

utilizada como um instrumento de triagem e de seleção de participantes com sintomas de 

TDAH para pesquisas experimentais (Conners 1970, 1980). A escala é composta por 10 
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itens, preenchida pelo professor, seguindo 4 critérios para cada comportamento (sintoma) 

descrito: nenhum = 0, um pouco = 1, razoavelmente = 2, muito = 3. Pontua-se a freqüência 

desses comportamentos e compara-se a pontuação com a média e desvio-padrão esperada 

para idade e gênero. Essa escala foi aplicada no grupo TDAH por ter sido um instrumento 

de triagem do grupo normativo e assim permitir a comparação dos escores entre os grupos. 

 

 2) SNAP-IV (Swanson, 1992) - O instrumento SNAP-IV foi desenvolvido para avaliação 

de sintomas do TDAH e transtorno desafiante opositor em crianças e adolescentes (Solanto 

e Alvir, 2004). Pode ser preenchido por pais ou professores e emprega os sintomas listados 

no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV) para 

transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (critério A) e Transtorno Desafiador e de 

Oposição. O SNAP-IV é um questionário de domínio público, sucedâneo do SNAP-III e 

SNAP-IIIR, estes dois últimos formulados a partir da terceira versão do DSM e de sua 

revisão, respectivamente, todos utilizando uma escala de quatro níveis de gravidade. O 

MTA-SNAP- IV foi a versão utilizada no Multimodality Treatment Study, que inclui os 26 

itens correspondentes aos sintomas do critério A do DSM-IV para TDAH e aos sintomas de 

TDO, excluindo demais itens presentes nas versões anteriores. O MTA-SNAP-IV é 

sensível aos efeitos de diferentes tratamentos, já tendo sido traduzido para diferentes 

idiomas, dentre os quais o espanhol, o alemão, o francês e o italiano. Normas para 

populações escolares, usando o SNAP-IV nos Estados Unidos, já foram estabelecidas, 

sendo suas propriedades psicométricas consideradas sólidas. No presente estudo foi 

utilizada a versão adaptada para o português do Brasil (Mattos et al., 2006), preenchida 

pelos pais/responsáveis dos participantes, que inclui 26 itens, correspondendo a nove 

sintomas de desatenção, nove sintomas de hiperatividade/impulsividade e oito sintomas de 

oposição, descritos como critério A do DSM-IV para TDAH e transtorno opositor 

desafiante (TDO). Essa divisão de sintomas permite posterior subclassificação do TDAH 

como do subtipo desatento, hiperativo/impulsivo ou combinado.  

 

3) CBCL - Child Behaviour Checklist (Achenbach, 1991): O CBCL é um dos principais 

instrumentos para detecção de possíveis comorbidades, pois mede o grau de competência 

social e os problemas comportamentais de uma criança ou adolescente de acordo com a 
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percepção de seus pais ou cuidadores (Achenbach, 1991).  Os itens de problemas de 

comportamento são agrupados em nove escalas: I. Isolamento, II. Queixas Somáticas, III. 

Ansiedade/Depressão, IV. Problemas Sociais, V. Problemas de Pensamento, VI. Problemas 

de Atenção, VII. Comportamento Delinquente, VIII. Comportamento Agressivo e IX. 

Problemas Sexuais. As escalas I, II e III referem-se aos Distúrbios Internalizantes (DI) e as 

escalas VII e VIII aos Distúrbios Externalizantes (DE). E ainda, os problemas de 

comportamento são classificados em transtornos segundo os critérios do DSM-IV: afetivo, 

ansiedade, somático, atenção, oposição e desafio, conduta. Os pontos de corte nos escores 

determinam as categorias não clínica, limítrofe e clínica para as escalas. Para a soma das 

escalas de problemas de comportamento (DI, DE e DTotal), os escores menores do que 60 

(t-score) são classificados na categoria não clínica; os escores de 60 - 63, na categoria 

limítrofe; e os escores maiores que 63, na categoria clínica.  

 

4) Avaliação intelectual - Foi aplicada a versão reduzida da escala Wechsler de Inteligência 

(WISC–III ou WAIS-III para maiores de 16 anos), composta por dois subtestes, 

Vocabulário e Cubos, que permite obter uma estimativa do Quociente de Inteligência (QI). 

Dados da literatura mostram altas correlações entre as formas reduzidas (QI estimado) e as 

formas completas (QI completo) para avaliação de sujeitos com TDAH (Mello, Argollo, 

Shayer, Abreu, Godinho, Duran, 2009).  

  

5) Memória operacional – foram utilizados os seguintes testes:  

5a) Digit Span – ordem direta e indireta (Elwood, 1991) - na ordem direta e inversa, que 

consiste na apresentação de uma sequência de números que aumenta gradualmente. A 

recordação na ordem direta (recordação na mesma sequência apresentada) avalia a 

memória de curto prazo verbal, ligada ao componente alça fonológica da memória 

operacional. A ordem inversa avalia a capacidade do executivo central. O escore é 

baseado no número de itens presentes na sequência que o sujeito consegue recordar 

(span).  

5b) Blocos de Corsi (Kessels, Van den Berg, Ruis, e Brands, 2008) - Semelhante ao 

teste de dígitos, a prova dos Blocos de Corsi na ordem direta (medida de esboço vísuo-



35 

 

espacial) e inversa (medida geral de funcionamento executivo). O escore é obtido da 

mesma forma que o teste de dígitos. 

6) Funções Executivas:  

6a) Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin, (Wisconsin Card Sorting Test - 

WCST) -versão computadorizada (Heaton, 2005) - avalia aspetos de flexibilidade 

cognitiva, “insight” e abstração, perseveração, formação de conceitos, aplicação e 

manutenção de estratégias para resolução de problemas, inibição e modulação da 

responsividade. 

 

6b) Figura Complexa de Rey (Meyers & Meyers, 1995) - avalia habilidades de praxia 

construtiva, organização, planejamento na cópia de figura, assim como a memória 

visual (através da reprodução da figura complexa).  

 

3.2.2 Avaliação do CCPT 

 

Após essa fase, os sujeitos foram submetidos ao CCPT versão 5.2 para Windows®, 

seguindo os procedimentos contidos no manual (Conners, 2002).  

      Os sujeitos foram testados individualmente em salas adequadas quanto a som e 

iluminação. Na aplicação do CCPT os sujeitos foram testados em um computador portátil 

(laptop) em uma sala separada de pesquisa. Os indivíduos foram orientados a pressionar a 

barra de espaço do teclado do computador sempre que uma letra aparecesse na tela (324 

vezes), mas para inibir a sua resposta quando a letra “X” aparecesse (36 vezes). O teste 

consta de seis blocos de estímulos, cada bloco com três sub-blocos de 20 tentativas; em 

cada bloco os sub-blocos tem diferentes intervalos inter-estímulos, sendo respectivamente 

1, 2 e 4 segundos de intervalo. Cada letra é apresentada por 250 ms. Não houve condição 

distratora e o estímulo não estava embaçado ou degradado. O teste dura um total de 14 

minutos. Houve uma sessão de treino antes do início da testagem, seguindo os 

procedimentos do manual de instruções do teste. O examinador permaneceu passivo 

presente na sala. 
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Na versão utilizada as medidas geradas são as seguintes: 

1 - Erros: medidas de exatidão da resposta. São dados em duas categorias:  

a) Omissão (¹omission): são os números de alvos para o qual o indivíduo não 

respondeu, isto é, quando a resposta não é dada após aparecer uma letra (não-X) na 

tela.  

b) Comissão (commission): são os números de vezes que o indivíduo respondeu ao 

não-alvo, isto é, quando a resposta é dada após um X aparecer na tela.  

2 - Tempo de reação (Hit Reaction Time): é a velocidade e consistência de reação medida 

em milisegundos (ms). São fornecidas as seguintes medidas: 

a) Tempo de reação (Hit Reaction Time - Hit RT) é definido como a média de 

tempo de resposta (em ms) para todas as respostas-alvo e para todos os seis blocos.  

b) Erro-padrão do tempo de reação (Hit RT Std. Error): Consistência do tempo de 

resposta, para respostas ao alvo. Escores elevados indicam maior variabilidade. 

c) Variabilidade – erro-padrão (Variability - Std Error): mede a variabilidade do 

respondente (variabilidade que o indivíduo mostra em relação ao seu próprio erro-

padrão geral).    

3 - Teoria da Detecção de Sinais  (Signal Detections Theory) 

a) Estilo de resposta (Response Style) ou Índice Beta (β): indica o critério de 

resposta do sujeito. 

b) Índice de detectabilidade - d` - (Detectability): é o índice de capacidade de 

discriminação dos sinais. É uma medida do grau de discriminação do sujeito entre o 

alvo (não-X) e o não-alvo (X).  

c) Perseverações (Perseverations): definida como a resposta que ocorre menos de 

100 ms após a apresentação do estímulo 

 

 

¹ Entre parênteses o nome em inglês conforme gerado pelo programa, pois ainda não há 

tradução do software 
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4 - Resultados por blocos: o CCPT é apresentado em 6 blocos e isso permite analisar os 

resultados por blocos, avaliando assim mudanças na velocidade e no tempo de reação 

depois de decorrido o tempo e também a vigilância (concentração), e ainda a consistência 

de respostas conforme o teste progride. Duas medidas são geradas: 

a) Mudanças de tempo de reação (Hit RT Block Change): indicam a mudança no 

tempo de reação com o decorrer dos seis blocos.  

b) Erro-padrão das mudanças de tempo de reação (Hit SE Block Change): valores 

positivos indicam menos consistência no tempo de reação e valores negativos maior 

consistência. 

5 - Resultados por ISIs:  o teste é apresentado em diferentes intervalos inter-estímulos (ISIs 

– interstimulus intervals). As medidas geradas avaliam a habilidade do sujeito para se 

ajustar a mudanças de tempo para responder à demanda da tarefa, isto é, as mudanças na 

taxa de apresentação dos estímulos. São duas as medidas: 

a) Mudanças de tempo de reação por ISI (ISI Hit RT ISI Change): valores positivos 

indicam lentificação no tempo de reação conforme aumenta o ISI, e negativos 

indicam tempo de reação mais rápido conforme aumenta o ISI. 

b) Erro-padrão (Hit SE ISI Change): positivo indica menor consistência no tempo 

de reação durante ISIs longos, e negativo maior consistência com ISIs longos. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

Como citado anteriormente as medidas do CCPT foram analisadas comparando os 

escores brutos do grupo TDAH com os dados do grupo controle (gerado a partir da 

aleatorização dos sujeitos da pesquisa normativa para o CCPT na população brasileira). Os 

sujeitos com TDAH foram pareados com o grupo controle de acordo com a idade, sexo e 

nível sócio-econômico (avaliado pela ABEP www.abep.org). 

Análises descritivas incluíram a apresentação de médias e desvios-padrão (EP e 

DP).  Foram verificados os dados de normalidade da distribuição das amostras por meio de 

gráficos boxplot, histogramas e testes de normalidade e homogeneidade (Shapiro Wilk e 
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Levenne). Verificou-se presença de distribuição normal em quase todas as variáveis do 

teste CCPT, exceto para a medida de “detectabilidade” (d´). Para as variáveis não 

homogêneas utilizamos o valor de z-score da variável.  

O desempenho do grupo TDAH nas diversas medidas do CCPT foi comparado 

através do teste t de Student. Comparou-se também o desempenho entre o grupo TDAH-C 

e TDAH-D (ver a seção resultados para os critérios de subdivisão) e o grupo normativo 

através dos 5 fatores sugeridos nos estudos de Egeland e Kovalik-Gran (2008, 2009), 

através do  teste t de Student. A utilização da análise dos fatores teve por objetivo: 1) 

agrupar as variáveis do CCPT em dimensões atencionais para melhor interpretação das 

diversas medidas do teste, pois mesmo apresentando 15 medidas diferentes, é bem claro 

que não existem 15 dimensões distintas de desempenho atencional; 2) Usar todas as 15 

medidas do CCPT para avaliar um transtorno específico como o TDAH pode incorrer no 

erro tipo I (assumir que o adolescente tem prejuízos atencionais, quando na verdade não 

têm), pois todos os sujeitos estariam comprometidos em pelo menos uma das 15 medidas 

avaliadas. Portanto adotamos a redução fatorial proposta por Egeland & Kovalick-Gran 

(2008) a fim de compreender as dimensões dos déficits cognitivos dos sujeitos com TDAH 

nessa tarefa.  

Como citado anteriormente os 5 fatores obtidos pelos autores são formados pelas 

respectivas medidas como segue: a) atenção focada (composta pelas medidas de 

variabilidade, erro padrão do tempo de reação, perseverações e omissões) explicam 22,9% 

de toda a variância do modelo; b) hiperatividade e impulsividade (composta pelas medidas 

de comissões, tempo de resposta e estilo de resposta) explicam 15,1% de toda variância; c) 

atenção sustentada (composta pelas medidas do erro padrão do tempo de reação da 

mudança dos blocos, tempo de reação da mudança dos blocos e delta de omissões) 

explicam 14,3% de toda variância; d) vigilância (composta pelas medidas do tempo de 

reação dos intervalos inter-estímulos e erro padrão do tempo de reação do intervalo intrer-

estímulos) explicam 12,9% de toda variância; e) mudança no controle (composta pela 

medida do delta de comissões) explicam 9,2% de toda variância. Para a análise fatorial, 

transformamos os valores brutos das medidas do CCPT em z-score, depois realizamos a 

redução fatorial das medidas e posteriormente comparamos as cargas fatoriais entre os 

grupos TDAH-C, TDAH-D e grupo normativo.  
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Os dados apresentados em relação ao desempenho nos testes cognitivos dos 

adolescentes com TDAH foram analisados considerando a média e desvio-padrão de dados 

normativos publicados em manuais, utilizando o escore z. Correlações de Pearson foram 

realizadas entre os 5 fatores e as medidas comportamentais: CBCL, CATRS – 10 e SNAP-

IV; e as medidas cognitivas: Blocos de Corsi, Teste de  Dígitos, Figura Complexa de Rey,  

WCST e QI abreviado. 

Por fim, calculamos o efeito de magnitude (Cohen d) entre os grupos clínicos e 

controle, para determinar a força das diferenças observadas entre as variáveis estudadas 

(Cohen 1988). 

Para as análises foi utilizado o Programa SPSS 13.0 para Windows (SPSS Inc., 

2005) e o nível de significância adotado foi de 5%. 
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4. Resultados 
 

4.1 Caracterização da amostra. 

 

O grupo de adolescentes portadores de TDAH foi composto por 28 adolescentes, 

sendo 17 do sexo masculino. A idade variou de 12 a 18 anos, sendo a média de idade de 

14,43 anos (DP±1,82) para o grupo masculino e 15,14 anos (DP±1,93) para o feminino. 

Quanto à distribuição econômica, 10,7% dos sujeitos eram do extrato A2, 17,8% do extrato 

B1, 28,5% do extrato B2, 17,8% extrato C1, 21,4% extrato C2 e 3,5% extrato D. Dessa 

forma, o grupo TDAH foi pareado com o grupo controle conforme a idade, o gênero e a 

classe sócio-econômica.  

Segundo a classificação na escala SNAP-IV, em nossa amostra 46% dos 

adolescentes preencheram os critérios para subtipo desatento (n=13), 22% subtipo 

hiperativo-impulsivo (n=6) e 32% para subtipo combinado (n=9).  Optamos por dividir o 

grupo TDAH em dois subgrupos quanto à ausência (subtipo desatento n=13) ou presença 

de sintomas hiperativo/impulsivos (subtipo combinado n=15), já que esses sintomas são 

critérios necessários para o subtipo combinado e por conta do número reduzido de sujeitos 

do grupo unicamente hiperativo. O mesmo procedimento tem sido adotado na literatura 

(Egeland, Nordby & Ueland, 2009).  

 Todos os sujeitos com TDAH de nossa pesquisa tiveram valores que ultrapassaram 

o ponto de corte para sua idade (percentil 90) no CATRS-10. Na tabela 1 estão as médias e 

desvios-padrão dos grupos TDAH, e controle e das normas estabelecidas do CATRS-10. 

Realizamos ainda um teste t de Student para avaliar se existia diferença entre o grupo 

controle e TDAH no questionário CATRS-10, e verificou-se que de fato houve diferença 

entre os dois grupos t(54) = 6.57, p < .001, d = 9.30, no qual os adolescentes com TDAH 

apresentam escores maiores, em todas as faixas etárias da presente amostra do que o grupo 

normativo. 
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Tabela 1. 

Média e Desvios-padrão dos grupos TDAH e controle e das normas de padronização 

do CATRS - 10. 

Idade/ Sexo TDAH (M±DP) Controle (M±DP) 
Média esperada para 

idade e gênero* (M±DP)* 

12 anos 
Masculino 28,0 ± 2,6 0,0 ± 1,7 10,3 ± 9,6 

Feminino ------ ---- 3,9 ± 6,3 

13 anos 
Masculino 17,0 ± 3,7 9,0 ± 6,2 8,9 ± 7,3 

Feminino 18,0 ± 4,5 3,0 ± 1,7 5,5 ± 7,5 

14 anos 

ou mais  

 

Masculino 16,0 ± 7,9          5,0 ± 3,0 4,8 ± 3,6 

Feminino 10,5 ± 7,5 0,5 ± 2,9 4,1 ± 4,7 

Nota. * tabela normativa segundo Brito (1987). 

 

 

Avaliamos a presença de possíveis comorbidades no grupo TDAH utilizando a 

escala CBCL (Child Behavior Check List), na qual índices acima de t-score 63 indicam a 

presença de um transtorno comórbido. Em nossa amostra tivemos indicativos de sintomas 

conforme segue: 32,1% (n = 9) de sujeitos com sintomas de transtornos afetivos; 32,1% (n 

= 9) de transtornos de ansiedade; 25% (n = 7) transtornos de conduta; 25% (n = 7) 

transtorno desafiante opositor. 

A tabela 2 sumariza a distribuição das co-morbidades de acordo com os subtipos de 

TDAH, e mostra que os indivíduos do subtipo combinado apresentaram maior número de 

co-morbidades que o subtipo desatento. No grupo subtipo desatento, 7 sujeitos não 

apresentaram nenhum tipo de comorbidade, já no subtipo combinado apenas 4 sujeitos não 

apresentaram nenhuma comorbidade.  

Com relação à associação de mais de uma comorbidade, o subtipo desatento teve 2 

sujeitos com duas comorbidades e 1 sujeito com mais de 2 comorbidades. Já no subtipo 

combinado, 4 sujeitos tiveram  2 comorbidades associadas e 3 sujeitos tiveram mais que 

duas comorbidades presentes. 
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Tabela 2. 

Subtipos de TDAH e transtornos comorbidos de acordo com o CBCL. 

                                                            TDAH-D                            TDAH-C 

Comorbidades                                   % (n=13)            % (n=15)   

Transtorno Afetivo                              30,7 (4)                              33,4 (5)  

Transtorno Ansioso        15,4 (2)                              46,7(7) 

Transtorno Desafiante Opositor          15,4 (2)                              33,4 (5) 

Transtorno de Conduta                        15,4 (2)                              33,4 (5) 

 

4.2 Avaliação Neuropsicológica 

 

A tabela 3 mostra os resultados da avaliação neuropsicológica em relação à média 

dos z-scores de cada sujeito. Observa-se que as médias do grupo de sujeitos com TDAH 

encontram-se dentro do esperado segundo as tabelas normativas dos testes. No entanto, 

quando analisados separadamente verificou-se que nos testes de memória de longo prazo 

visual (Figura Complexa de Rey – Recordação Tardia), 50% dos indivíduos tiveram 

desempenho rebaixado (z-score de -1.03 à -4.03), 50% tiveram o planejamento visuo-

construtivo (Figura Complexa de Rey - Cópia) também rebaixado (z-score de -1.06 à -

8.40), 28,6% tiveram a memória de curto prazo para material verbal (dígitos ordem direta) 

e material visual (cubos de Corsi ordem direta) também com desempenho inferior (z-score 

de -1.08 à -1.92; z-score de -1.00 à -1.75 respectivamente), e 28.6% tiveram erros do tipo 

não perseverativo no teste de classificação de cartas de Wisconsin (WCST) (z-score de -

1.00 à -1.48). Para as outras medidas a porcentagem foi inferior à 20% da população e por 

isso não serão relatadas.  
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Tabela 3. Média e desvio-padrão do z-score dos testes neuropsicológicos dos 

adolescentes com TDAH. 

Testes Neuropsicológicos Média ± DP 

Memória 

FCR – Recordação Tardia -0,98 ± 1,4 

Planejamento Visuo-Construtivo 

FCR – Cópia -0,94 ± 4,02 

Memória Operacional 

Blocos de Corsi – OD -0,14 ± 0,98 

Blocos de Corsi – OI -0,51± 0,98 

Dígitos –OD -0,25 ± 1,21 

Dígitos – OI 0,0 ± 1,12 

Funções Executivas 

WCST - % de erros 0,0 ±1,0 

WCST - % Respostas Perseverativas -0,11 ± 1,0 

WCST - % Erros Perseverativos -0,11 ± 1,0 

WCST - % de Erros Não-Perseverativos 0,0 ±1,0 

WCST - %  Nível Conceitual de Respostas 0,0 ± 1,0 

Inteligência 

QI – Estimado 94,0 ± 15,9 

Nota. FCR = Figura Complexa de Rey, WCST = Wisconsin Carding Sorting Test; OD= ordem direta; OI= ordem inversa 

 

4.3 Comparação das médias das medidas do CCPT entre os grupos TDAH e grupo 

controle. 

 

 Primeiramente, analisou-se o desempenho de todos os sujeitos com TDAH 

(agrupando-os em subtipo desatento e combinado), como a maioria dos estudos sugere. A 

tabela 4 mostra as diferenças de desempenho do grupo TDAH comparado ao grupo 

controle nas 15 medidas do CCPT, sendo que foi encontrada diferença em todas as 

medidas, com exceção de detectabilidade (d´) t(54) = 1.09, p = 0.27 e estilo de resposta [β] 

t(54) = 1,55, p = 0.12.  

Na análise de erros, observou-se que a porcentagem de erros de omissão e comissão 

foi maior no grupo TDAH que, além disso, nas medidas de tempo de reação mostrou uma 

lentificação da taxa de resposta (índice TR) e maior variabilidade no tempo de resposta ao 

longo do teste em relação ao erro-padrão do próprio sujeito (índice variabilidade). 
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Quando analisadas as medidas de mudança do tempo de reação por mudança de 

bloco (forma de apresentação do estímulo ao longo dos 14 minutos do teste), os resultados 

mostraram maior fadigabilidade para o grupo TDAH (mudança de TR por bloco) e maior 

variabilidade na manutenção no tempo de reação (medida pelo erro-padrão da mudança de 

tempo de reação por bloco).  

Nas medidas que avaliam o tempo de reação conforme muda o intervalo entre as 

apresentações de estímulos, foi possível observar uma lentificação dos sujeitos do grupo 

TDAH tanto na medida de mudanças de tempo por intervalos, quanto na medida de 

constância das mudanças de tempo de reação por intervalo inter-estímulo.  

No que se refere às medidas ligadas à Teoria de Detecção de Sinal (Detectabilidade, 

estilo de resposta e nº de perseverações), não houve diferença do grupo controle, exceto na 

medida de número de perseverações, onde o grupo controle mostrou menor número de 

perseverações.  

Tabela 4. 

Comparação das 15 medidas do CCPT entre o grupo TDAH e Controle 

Medidas do CCPT 
Média (DP) 

TDAH 

Média (DP) 

Controle 
t (gl) p (Cohen d) 

nº de omissões 17,43 ± 14,16 4,82 ± 3,32 4,58 (54) ,001 0,93 

% de omissões 5,40 ± 4,39 1,50 ± 1,02 4,58(54) ,001 0,23 

nº de comissões 22,21 ± 7,15 18,32 ± 6,44 2,13(54) ,036 0,57 

% de comissões 61,73 ± 19,81 51,12 ± 18,01 2,09(54) ,04 0,53 

TR (ms) 407,70 ± 65,33 334,11 ± 48,38 4,78(54) ,001 0,27 

EP do TR  13,90 ± 6,98 5,12 ± 1,93 6,40(54) ,001 0,57 

Variabilidade 32,41 ± 22,65 8,41 ± 5,34 5,45(54) ,001 0,40 

Detectabilidade (d′) 0,43 ± 0,31 0,51 ± 0,28 1,09(54) ,278 -0,29 

Estilo de resposta () 0,79 ± 0,61 0,56 ± 0,50 1,55(54) ,126 0,41 

nº de perseverações 12,75 ± 12,57 1 ± 1,96 4,88(54) ,001 1,62 

% de perseverações 3,95 ± 3,89 0,31 ± 0,60 4,88(54) ,001 1,62 

Mudança de TR por bloco 0,02 ± 0,04 -0,002 ± 0,01 2,91(54) ,005 0,67 

EP das Mudanças de TR 

por bloco 
0,09 ± 0,14 0,002 ± 0,06 3,03(54) ,003 1,13 

Mudanças de TR por IIE 0,10 ± 0,06 0,03 ± 0,03 5,05(54) ,001 1,56 

EP das Mudanças de TR 

por IIE 
0,17 ± 0,17 -0,01 ± 0,10 5,11(54) ,001 1,41 

Nota. TR = tempo de reação, EP = erro padrão, MS = milissegundos, IIE = intervalo inter-

estímulo  
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4.4 Comparação das médias dos 5 fatores do CCPT entre os grupos TDAH grupo 

controle. 

As análises de acordo com as medidas fatoriais propostas por Egeland e Kovalik-

Gran (2009) foram realizadas com o grupo TDAH subdividido (TDAH-C e TDAH-D), 

pois, conforme já citado, o uso de fatores pode ser relevante para uma maior compreensão 

dos déficits cognitivos atencionais e executivos envolvidos nos dois subtipos de TDAH 

nessa tarefa.  

Na comparação dos 5 fatores entre os grupos, observamos que houve diferença 

significativa entre sujeitos com TDAH-C e sujeitos do grupo controle nos fatores propostos 

atenção focada t(24) = 21,96, p = ,001, d = 1,63, atenção sustentada t(24) = 8,16, p = ,001, 

d = 1,49 e vigilância t(24) = 18,46, p = ,001, d = 2,19.  

Já os sujeitos com TDAH-D apresentaram o mesmo padrão de diferença, tendo 

diferenças em relação ao grupo controle nos fatores atenção focada t(24) = 4,57, p =,001, d 

= 2,09, atenção sustentada t(24) = 2,20, p = ,05, d = ,83  e vigilância t(24) = 2,98, p =,006, 

d = 1,23. Não houve diferença estatisticamente significante em ambos os grupos (TDAH-C 

e TDAH-D) em relação ao grupo controle nos fatores hiperatividade/impulsividade e 

mudança de controle, entretanto o Cohen d diferenciou os grupos moderadamente da 

seguinte forma: fator Hiperatividade/Impulsividade TDAH-C d = ,63 e TDAH-D d =,58; já 

o fator Mudança no controle TDAH-C d =,,50 e TDAH-D d =,61.  

A comparação entre os grupos clínicos (TDAH-D e TDAH-C) mostrou que ambos 

não apresentaram diferenças nos cinco fatores analisados, tendo apenas o fator vigilância 

um Cohen d moderado e os outros fatores um Cohen d baixo: atenção focada t(26) = 1,24, p 

=,22, d = ,48,  hiperatividade/impulsividade t(26) = -,26, p = ,79, d = ,09, atenção 

sustentada t(26) = ,851, p = ,40, d = ,32, vigilância t(26) = 1,59, p = ,12, d = ,69, e mudança 

no controle t(26) = ,69, p = ,49, d = ,09.  
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Tabela 5.  

Escores fatoriais¹ e escores brutos² das medidas do CCPT que compõem cada um dos 

cinco fatores comparados entre os grupos TDAH-C, TDAH-D e controle. 

Nota. Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos TDAH-C e TDAH-D 

*Diferença encontrada entre ambos os grupos TDAH-C e TDAH-D em relação ao grupo 

controle (p < ,05).  

 

4.5 Correlação entre as medidas do CCPT e as medidas cognitivas e comportamentais 

 

A análise de correlação dos cinco fatores do CCPT com as medidas cognitivas 

avaliadas nos sujeitos com TDAH mostrou que houve correlação negativa moderada entre o 

escore de cópia da Figura de Rey e o fator “hiperativo/impulsivo” (r = -,597). Houve 

correlação positiva moderada do escore dos Blocos de Corsi – ordem inversa e o fator 

“mudança no controle” (r = ,510).  

Já na análise de correlação dos 5 fatores do CCPT escalas comportamentais foi 

encontrada correlação positiva moderada entre o CATRS-10 e o fator  “atenção sustentada” 

(r = ,337) e alta correlação com fator  “atenção focada” (r = ,672) e  “ vigilância” (r = 

,619).  Além disso, encontramos uma associação moderada entre o questionário SNAP-IV 

parte B (medida de hiperatividade/impulsividade) e o fator “atenção focada” (r = ,383). 

  TDAH-C TDAH-D Controle  

Atenção Focada 0,875 (1,20)¹ 0,375 (0,84) -0,643 (0,19)*  

Variabilidade 38,02 (25,03)² 25,64(17,95) 8,41 (5,34)  

EP do TR 15,50 (7,89) 12,04(5,47) 5,12(1,93)  

Perseverações 14,20(13,29) 11,07(11,98) 1,00(1,96)  

Omissões 19,53 (16,89) 15,00(10,31) 4,82(3,32)  

Hiperatividade/impulsividade 0,129 (0,80) 0,220 (1,23) -0,172 (,97)  

       Estilo de Resposta       0,10 (0,61)        0,31 (1,47)        -0,20 (0,88)  

TR (ms) 413,48 (61.,30) 401,01 (71,59) 334,11(48,38)  

Comissões 23,26 (6,29) 21,00 (8,11) 18,32 (6,44)  

Atenção Sustentada 0,635 (1,14) 0,263 (1,16) -0,462 (0,52)*  

EP das Mudanças de TR 15,50 (7,89) 12,04 (5,47) 5,12 (1,93)  

 Omissões -6,40 (5,23) -4,23(6,79) -0,57(2,00)  

Vigilância 0,881 (1,08) 0,269 (0,92) -0,597 (0,46)*  

Mudança no TR por IIE 0,11 (0,06) 0,07(0,05) 0,03(0,02)  

EP das Mudanças de TR por IIE 0,22 (0,16) 0,12 (0,16) -0,01(0,10)  

Mudança no controle -0,117 (1,18) -0,032 (0,75) 0,078 (1,01)  

 Comissões 0,13 (2,44) 0,30 (1,54) 0,53 (2,09)  
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5. Discussão 
 

Esse estudo teve por objetivo investigar o padrão de desempenho de uma amostra 

clinica de adolescentes com TDAH no CCPT e a relação entre as medidas do teste e índices 

de escalas comportamentais e testes cognitivos.  

Os resultados encontrados a partir da análise estatística da comparação das quinze 

medidas do CCPT entre adolescentes com TDAH e grupo controle sugeriu que treze das 

quinze medidas (nº de omissões, % de omissões, nº de comissões, % de comissões, tempo 

de reação, erro-padrão do tempo de reação, variabilidade, nº de perseverações, % de 

perseverações, mudança do tempo de reação por bloco, erro-padrão do tempo de reação por 

bloco, mudanças do tempo de reação por intervalo inter-estímulo, erro-padrão das 

mudanças de tempo de reação por intervalo inter-estímulo) encontram-se prejudicadas no 

primeiro grupo, além desses resultados, quando comparado os 5 fatores do CCPT entre os 

subtipos de TDAH-C e TDAH-D com o grupo controle foi observado que ambos os 

subtipos se diferenciaram do grupo controle nos mesmos fatores (Atenção focada, 

sustentada e vigilância), tendo também um desempenho prejudicado. 

Diversas pesquisas estabeleceram o padrão de desempenho do CCPT em crianças, 

tanto pré-escolares (Conners, 2002; Miranda et al. 2009), como em idade escolar (Mani et 

al. 2005; Edwards et al. 2007; Alloway et al. 2009; Erdodi et al. 2009; Nichols & 

Waschbusch, 2004; Naglieri et al. 2005; Oner et al. 2008; Rizzutti et al. 2008; Miranda et 

al. 2008). No entanto, dados similares na adolescência ainda são escassos, sendo poucos os 

artigos que abordam o tema (para estudos com adolescentes ver Chen et al. 1998; Conners 

et al. 2003; Mani et al. 2005).  

A comparação das médias de cada medida do CCPT entre os grupos TDAH e grupo 

controle indicou que os sujeitos com TDAH apresentaram um pior desempenho em treze 

das quinze medidas. Nas medidas que avaliam erros, o grupo TDAH cometeu maior 

número de omissões e comissões. O erro de omissão é notoriamente reconhecido como 

erros por falha na atenção e a medida de comissão como erros por falha de controle 

inibitório (Li & Sinha, 2008). 

Quanto às medidas de tempo de reação, observou-se que os sujeitos com TDAH 

mostraram uma tendência à lentificação (Tempo de reação) e inconstância na taxa de 

resposta (Erro-padrão do tempo de reação). Já a medida de erro-padrão do tempo de reação 
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mostrou que sujeitos com TDAH apresentaram uma consistência intrateste menor conforme 

o tempo passa, e na medida de variabilidade intra-sujeito o grupo TDAH em comparação 

com o grupo controle tem mais variabilidade em seus resultados. Esses dados corroboram 

os resultados encontrados por Epstein, Erkanli, Conners, Klaric, Costello (2003), usando a 

mesma versão do teste, no qual adolescentes com TDAH apresentaram maior variação no 

tempo de reação, assim como mais erros de comissão e omissão. 

 Em duas, das três medidas que envolvem o estilo de respostas dos adolescentes, 

detectabilidade (d´ - medida que reflete a sensibilidade perceptual do sujeito para os alvos, 

ou seja, diferenciação entre letras X e não X) e estilo de resposta (índice avaliação do 

critério de resposta do sujeito), sujeitos com TDAH tiveram um desempenho igual aos do 

grupo controle. Ambos os grupos, TDAH e controle, tiveram valores altos de 

detectabilidade, indicando uma boa discriminação entre os estímulos alvo e não alvo. Este 

dado difere dos resultados encontrados por Miranda et al. (2009) que compararam crianças 

com TDAH e Distúrbio de Aprendizagem, no qual a amostra de sujeitos com TDAH 

apresentou valores baixos de detectabilidade quando comparado ao grupo controle. Em 

relação à medida de estilo de resposta, nossos dados corroboraram os achados de Epstein et 

al. (2003), no qual não foi encontrada diferenças estatística entre o grupo TDAH e controle, 

indicando que os adolescentes de ambos os grupos tendem a assumir menos riscos na hora 

de tomar a decisão sobre qual estímulo atender durante  o teste. 

Entretanto, no que diz respeito ao número de perseverações (respostas 

antecipatórias), os sujeitos do grupo TDAH apresentaram maior freqüência quando 

comparados ao grupo controle. Esses resultados indicam que mesmo que ambos os grupos 

tenham boa capacidade de diferenciar entre estímulo-alvo e não-alvo e tenham um estilo de 

resposta mais conservador, o grupo TDAH apresenta um número maior de respostas 

antecipatórias, característica essa relacionada a um nível maior de impulsividade (Miranda 

et al., 2007; Rizzutti et al. 2008). Esse resultado do grupo TDAH aparentemente está 

relacionado com a composição de nossa amostra, a qual é composta por 15 sujeitos (53%) 

dos subtipo predominantemente combinado e predominantemente hiperativo, os quais o 

sintoma de impulsividade é critério presente segundo o DSM-IV TR (APA 1994).  

Também foram encontradas diferenças entre o grupo TDAH e controle nas medidas 

de tempo de reação por bloco e erro-padrão do tempo de reação por bloco. Na primeira 
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medida o grupo TDAH apresentou maior lentificação ao longo do teste; já na segunda 

medida os sujeitos com TDAH tiveram menor consistência de resposta ao longo do teste, o 

que indica que conforme o teste progride os sujeitos vão perdendo a capacidade de manter 

o desempenho prévio, o que segundo Egeland et al. (2009) revela uma dificuldade em 

atenção sustentada, ou seja, prejuízo da capacidade de manutenção atencional durante uma 

tarefa, a qual está prejudicada principalmente em sujeitos com TDAH do subtipo desatento.  

  Com relação às medidas de tempo de reação na mudança do intervalo inter-

estímulos, o grupo TDAH apresentou-se lentificado em relação ao grupo controle quando o 

intervalo era longo (4s). Essa medida foi considerada por Egeland et al. (2009) como uma 

medida de vigilância, ou seja, a capacidade de manter-se alerta para informações de 

estímulo iminente, muitas vezes referida como alerta fásico. Segundo esses mesmos 

autores, essa medida em geral está prejudicada em sujeitos com TDAH-C na infância, mas 

na adolescência esses resultados não ficam tão claros. Quando avaliada a consistência do 

tempo de reação ao longo dos intervalos inter-estímulos (erro-padrão) os sujeitos do grupo 

TDAH apresentaram valores positivos o que indica menor consistência na velocidade de 

resposta quando o intervalo entre os estímulos era longo (4s), novamente indicando não só 

uma lentificação, mas uma inconstância na resposta dos participantes com TDAH ao longo 

do teste. 

 Na análise dos 5 fatores proposta por Egeland & Kovalik-Gran (2008, 2009), 

replicamos a metodologia proposta por eles, ou seja, dividindo o grupo TDAH em dois 

grupos, TDAH-C e TDAH-D. Verificou-se no presente estudo um padrão de diferenças nos 

fatores avaliados sendo os sujeitos com TDAH apresentando prejuízo em três dos cinco 

fatores. 

 No fator atenção focada ambos os subtipos apresentaram pior desempenho em 

relação ao grupo controle. Nos estudos de Egeland & Kovalik-Gran (2008, 2009) os autores 

também encontraram esse fator prejudicado para esses grupos. Dessa forma, nosso estudo 

corrobora esses achados prévios. 

  No fator atenção sustentada foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos TDAH (ambos os subtipos) e o grupo controle, sendo que os 

grupos TDAH tiveram o desempenho mais inconstante, apresentando lentificação e 

aumento dos erros de omissão no terço final do teste, quando comparado com os controles.  
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No estudo de Egeland & Kovalik-Gran (2009), os autores encontraram que somente o 

grupo TDAH-D teve pior desempenho do que o controle. Atenção sustentada foi sempre 

prioritariamente aceita como uma dificuldade do subtipo desatento, entretanto nossos dados 

mostram um maior déficit no grupo combinado. Segundo Barkley (1997), déficits de 

atenção sustentada em sujeitos com TDAH do subtipo combinado podem ser encontrados 

devido a problemas relacionados à inibição, o que corrobora os resultados encontrados na 

medida de perseveração, reconhecidamente uma dificuldade de controle inibitório, 

conforme Lezak (1995).  

 No fator vigilância, novamente ambos os grupos com TDAH diferenciaram-se 

estatisticamente do grupo controle e com o mesmo padrão do fator anterior, ou seja, pior 

desempenho dos grupos TDAH. Entretanto esses dados se diferenciam dos achados de 

Egeland & Kovalik-Gran (2009), pois estes autores não encontraram nenhuma diferença 

nesse fator. Para eles, esse fator não alcançou validade de constructo, ou seja, o constructo 

não avalia o que havia se proposto a avaliar, no caso, vigilância; entretanto eles acreditam 

que é necessário investigar se algum dos dois subtipos de TDAH apresenta uma diminuição 

da iniciativa como conseqüência de pequenas intrusões, mudanças nas atividades motoras 

ou estimulações perceptuais (como artefatos atencionais ou perceptuais). Assim, os autores 

propõem o aumento dos intervalos inter-estímulos (6s, 8s) para que assim se alcance uma 

sensibilidade suficiente para que se possam observar dificuldades na manutenção da 

resposta atencional. Entretanto, em nossa pesquisa, mesmo com um número menor de 

sujeitos, foi possível demonstrar que há diferenças com os intervalos atuais do teste. Essas 

diferenças estatísticas indicam haver de fato déficits de vigilância em ambos os subtipos de 

TDAH. 

 No fator hiperatividade/Impulsividade, não foi encontrada diferença em nenhum dos 

dois subtipos de TDAH quando comparado ao grupo controle, o que também difere dos 

estudos de Egeland & Kovalik-Gran (2008, 2009) que encontraram prejuízos no grupo 

TDAH-C, mas não no TDAH-D. O presente fator recebe cargas fatoriais de três medidas, 

tempo de reação, comissões e estilo de resposta. A análise em separado dessas medidas 

indicou que houve diferenças estatisticamente significantes entre o grupo clínico e controle. 

Uma possível explicação do porque não foi encontrada significância estatística pode estar 

relacionada ao número de sujeitos da amostra do presente estudo ser muito pequena (n=28), 
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pois no estudo de Egeland & Kovalik-Gran (2009) o grupo TDAH-C era composto por 

sessenta e dois sujeitos, ou seja, pode ser necessária a ampliação da nossa amostra para 

verificar efeito de significância estatística.   

Por fim, no fator mudança de controle não houve diferença estatística entre os 

grupos, o que novamente difere dos resultados de Egeland & Kovalik-Gran (2008, 2009), 

pois os autores encontraram diferenças entre os dois grupos nesse fator. Esse fator é 

composto pela medida de delta de comissões, ou seja, avalia se, conforme o teste progride, 

o sujeito produz menos ou mais erros de comissão (apertar a letra não-alvo), o que mostra 

se o sujeito perdeu, manteve ou mudou o controle do próprio desempenho, com o passar do 

tempo. Em primeiro lugar, verificamos que essa medida, quando analisada pela carga 

fatorial, não mostrou diferenças entre os subtipos de TDAH e controles no presente estudo, 

o que pode ser devido ao número reduzido de sujeitos da presente amostra; entretanto, 

medidas que envolvam apenas avaliação de erros estão cada vez menos sendo usadas em 

testes que avaliam o desempenho contínuo. Aaron, Joshi, e Phipps (2004) mostraram que 

medidas de variâncias (como as medidas que avaliam o desempenho dos sujeitos por todo o 

teste, como os índices de mudança pelos blocos ou mudança pelo intervalo inter-estímulos 

do CCPT) são mais importantes para a compreensão dos diversos prejuízos do TDAH, pois 

permitem maior compreensão de padrões subliminares de desempenho (como a dificuldade 

para sustentar uma tarefa por longo tempo ou dificuldade de manter o mesmo desempenho 

quando o estímulo é mais rápido ou lento), do que o desempenho em erros, sendo esse novo 

enfoque das análises que pretende solucionar o problema da baixa especificidade do CCPT, 

ou seja, essa dificuldade em separar os grupos TDAH-C e TDAH-D através do resultado do 

teste (Egeland & Kovalik-Gran, 2009). 

Esses dados podem ser parcialmente explicados pelo tamanho do número de sujeitos 

em todos os subtipos ser pequeno (TDAH-C = 15 E TDAH-D = 13), ou ainda, pelo fato do 

grupo TDAH-C ser constituído não só por adolescentes com subtipo combinado, mas 

também por jovens do subtipo predominantemente hiperativo. Entretanto, Egeland & 

Kovalick-Gran (2009) encontraram apenas um fator que claramente diferiu nos subtipos, o 

fator atenção sustentada, no qual apenas jovens com subtipo desatento apresentaram 

prejuízos. Essa dificuldade em diferenciar os fatores do CCPT entre os subtipos de TDAH é 
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justificada pelo autor pela dificuldade do diagnóstico dos diversos subtipos de TDAH 

(Egeland, comunicação pessoal via email, 22, janeiro, 2010). 

  As análises correlacionais realizadas entre os 5 fatores e os testes cognitivos e 

comportamentais indicaram poucas, porém relevantes, correlações. O fator 

hiperativo/Impulsivo apresentou uma correlação negativa moderada com a avaliação da 

cópia do teste de Figura de Rey, indicando que quanto maior o índice de hiperatividade e 

dificuldade no controle inibitório pior o desempenho em tarefas que exigem planejamento e 

organização vísuo-construtiva. No estudo realizado por Bebbe et al. (2004), os autores não 

encontraram nenhuma correlação entre a cópia do teste figura de Rey e o fator por eles 

denominado “função executiva”, mas no entanto eles agruparam índices do CCPT ( 

omissões e comissões) com índices do teste WCST (falha na manutenção do contexto) que 

são construtos diferentes. Sendo assim, essa metodologia adotada no estudo de Bebbe et al. 

(2004) torna difícil a comparação com os dados do presente estudo.   

A análise da correlação entre o teste Blocos de Corsi ordem inversa e o fator 

mudança no controle corrobora achados da literatura nos quais o desempenho dos sujeitos 

em tarefas que avaliam o funcionamento geral das funções executivas depende da 

capacidade de controle mental (atencional) no decorrer da tarefa. Rizzuti et al. (2008), 

também encontraram correlação entre os Blocos de Corsi e o CCPT mas apenas em 

medidas de tempo de resposta (tempo de reação e erro padrão do tempo de reação), 

analisando as medidas em separado.  

 Já na correlação entre os fatores e medidas comportamentais encontramos que a 

escala CATRS-10 (escala para avaliação de sintomas comportamentais de hiperatividade e 

desatenção, que foi preenchida pelos professores) apresentou correlação positiva com três 

dos cinco fatores avaliados, sendo moderada para atenção sustentada, atenção focada e 

vigilância. Os poucos estudos que fizeram essa análise (Naglieri et al. 2005 e Alloway et al. 

2009) não encontraram resultados significantes, mas no entanto as análises foram realizadas 

com as quinze medidas em separado do CCPT.  Esses dados favorecem o uso da análise 

fatorial para melhor compreensão dos sintomas comportamentais do TDAH, assim como 

fortalece o uso do CATRS-10 como instrumento de triagem do transtorno. 
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6. Conclusões 
 

1  A análise das 15 medidas do CCPT diferenciou o grupo clínico de adolescentes 

com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade do grupo controle em treze 

medidas das quinze avaliadas, corroborando dados da literatura com crianças e 

adolescentes. 

 

2  O agrupamento das 15 medidas em 5 fatores da atenção, conforme estudos prévios, 

mostrou-se útil na diferenciação dos grupos TDAH e controle pois houve 

diferenças em três dos cinco fatores propostos, ou seja, atenção focada, atenção 

sustentada e vigilância.  

 

3  Não houve diferenças estatisticamente significativas entre TDAH-C e TDAH-D em 

nenhum dos cinco fatores provavelmente em decorrência do pequeno número de 

sujeitos em cada grupo clínico. 

 

4  Análises de correlação entre o CCPT e outras medidas cognitivas e 

comportamentais (como a escala CATRS-10) têm maior relevância clínica quando 

utilizada a análise dos cinco fatores das medidas do CCPT proposta por Egeland e 

Kovalick-Gran (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

7. Referências Bibliográficas 

 

Aaron, P.G., Joshi, R.M., & Phipps, J. (2004). A cognitive tool to diagnose predominantly 

inattentive ADHD behavior. Journal of Attention Disorders, 7, 125-135. 

 

Achenbach, T. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 Profile. 

Burlington, VT: University of Vermont. 

 

Andrade, V. M., Santos, F. H., & Bueno, O. F. A. (2004). Neuropsicologia hoje. São Paulo: 

Artes Médicas. 

 

APA - American Psychiatric Association - Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV). 4.ed. (1994). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

 

Alloway, T.P., Gathercole, S.E., Holmes, J., Place, M., Elliott, J.G., Hilton, K. (2009). The 

diagnostic Utility of Behavioral Checklists in Identifying Children with ADHD and 

Children with Working Memory Deficits. Child Psychiatry and Human Development, 40, 

353-366. 

 

Barkley, R.A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: 

Constructing a unified theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65–94. 

 

Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2002). The persistence of 

attention-deficit/hyperactivity disorder into young adulthood as a function of reporting 

source and definition of disorder. Journal of Abnormal Psychology, 111(2), 279–289. 

 

Barkley, R.A (org.). (2008). Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: Manual 

para diagnóstico e Tratamento, 3º Ed. Porto Alegre: Artmed.  

 



55 

 

Bastos, F.L., & Bueno, M.C. (2002). Diabinhos: Tudo sobre o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (ADD). Acessado 04 de setembro. 2009, de 

http://neurociencias.nu/pesquisa/add.htm. 

 

Beebe, D.W., Ris, M.D., Brown, T.M., & Dietrich, K.M. (2004). Executive Functioning 

and Memory for the Rey-Osterreith Complex Figure Task Among Community 

Adolescents. Applied Neuropsychology, 11 (2), 91-98. 

 

Biederman, J. (1998). Attention-deficit/hyperactivity disorder: A life-span perspective. 

Journal of Clinical Psychiatry, 59 (Suppl. 7), 4–16. 

 

Brito, G.N.O. (1987). The Conners abbreviated Teacher Rating Scale: development of 

norms in Brazil. Journal of Abnormal Child Psychology, 15(4), 511-518. 

 

Chen, W.J, Hsiao, C.K, Hsiao, L.L, & Hwu, H.G. (1998). Performance of the Continuous 

Performance Test among community samples. Schizophrenia bulletin, 24 (1), 163-7. 

 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2 edição revisada. 

Hillsdale, NJ, Lawrence Earlbaum Associates 

 

Conners, C. K. (2002). Conner’s continuous performance test. [Computer software]. 

Toronto: Multi-Health System. 

 

Conners C. K., Epstein J., N, Angold A., & Klaric J. (2003). Continuous performance test 

performance in a normative epidemiological sample. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 31, 555-62. 

 

Corkum, P. V., & Siegel, L. S. (1993). Is the continuous performance task a valuable 

research tool for use with children with attention-deficit-hyperactivity disorder? Journal of 

Child Psychology Psychiatry, 34 (7), 1217-1239. 

 

http://neurociencias.nu/pesquisa/add.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Chen+WJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Hsiao+CK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Hsiao+LL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Hwu+HG%22%5BAuthor%5D


56 

 

Driver, J.  (2001).  selective review of selective attention research from the past 

century.  British Journal of Psychology, 92, 53-78.  

 

Drozd, J. (1997). A comparative study of continuous performance test (CPT) profiles, of a 

stratified random sample of ethnically diverse urban public school eight and nineyears- old, 

with the standardization sample of anglo suburban public school students. Dissertation 

Abstracts International: Section B. The Sciences and Engineering, 57 (12B), 7770. 

 

Edwards, C.M., Gardner, E.S., Chelonis, J.J., Schulz, G.E., Plake, R.A., & Diaz, P.F. 

(2007). Estimates of Validity and Utility of the Conners´Continuous Perfomance Test in the 

Assessment of Inattentive and/or Hyperactive-Impulsive Behaviors in Children. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 35, 393-404. 

  

Egeland, J., & Kovalik-Gran, I. (2008). Measuring Several Aspects of Attention in On Test: 

The factor Structure of Conners´s Contiunuous Performance Test. Journal of Attention 

Disorders, publicado online 26 de agosto 2009. 

 

Egeland, J., & Kovalik-Gran, I. (2009) Validity of the Factor Structure of Conners´CPT. 

Journal of Attention Disorders, publicado online 15 de maio 2009. 

 

Egeland, J., Nordby, S.J., & Ueland, T. (2009). Differentiating between ADHD sub-types 

on CCPT measures of sustained attention and vigilance. Scandinavian Journal of 

Psychology, 50, 347-354.  

 

Elwood, R.W. (1991). The Wechsler Memory Scale-Revised: Psychometric characteristics 

and clinical application. Neuropsychology Review, 2, 179–201.  

 

Epstein, J.N., Erkanli, A., Conners, C.K., Klaric, J., & Costello, J.E. (2003). Relations 

Beetween Continuous Performance Test Performance and ADHD Behaviors. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 31 (5), 543-554. 

 



57 

 

Erdodi, L.A., Lajiness-O´Neill, R., & Saules, K.K. (2009). Order of Conners´CPT-II 

Administarions Within a Cognitive test Battery Influences ADHD Indices. Journal of 

Attention Disorders, publicado online 15 de outubro 2009. 

Garcia, V.L., Pereira, L.D., Fukuda, & Yotaka. (2007). Atenção seletiva: PSI em crianças 

com distúrbio de aprendizegem. Revista Brasileira de otorrinolaringologia, 73(3):404-411. 

 

Gomes, M., Palmini, A., Barbirato, F., Tohde, L.A., & Mattos, P. (2007). Conhecimento 

sobre o transtorno do déficit de atenção/hiperatividade no Brasil. Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, 56 (2), 94-101.  

 

Greenberg, L. M., & Waldman, I.D. (1993). Developmental normative data on the test of 

variables of attention. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34(6), 1019-1030. 

 

Gualtieri, C. T., Wargin, W., Kanoy, R., Patrick, K., Shen, C. D., Young-blood, W., 

Mueller, R. A. & Breese, G.R. (1982). Clinical studies of methylphenidate serum levels in 

children and adults. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 27, 19-26. 

 

Heaton, R.K. (2005). Wisconsin Card Sorting Test: Computer Version 4 Research Edition. 

[Computer Software]. Odessa: Psychological Assessment Resources.  

 
Kanaka, N., Matsuda, T., Tomimoto, Y., Noda, Y., Matsushima, E., Matsuura, M., & 

Kojima, T. (2008). Measurement of development of cognitive and attention functions in 

children using continuous performance test. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62, 

135-141. 

 

Kessels, R.P., Van den Berg, E., Ruis, C., & Brands, A.M. (2008). The backward span of 

Corsi Block-Tapping task and its association with the WAIS-III digit span. Assessment, 

15(4), 426-434. 

 



58 

 

Klee, S.H., & Garfinkel, B.D. (1983). The computerized continuous performance task: a 

new measure of inattention. Journal of Abnormal Child Psychology, 11 (4), 487-496. 

 

Lawrence, V., Houghton, S., Douglas, G., Durkin,  K., Whiting, K., & Tannock, R. (2004). 

Executive function and ADHD: A comparison of children’s performance during 

neuropsychological testing and real-world activities. Journal of Attentional Disorders, 7 

(3), 137. 

 

Levav, M., Mirsky, A. F., French, L. M., & Bartko, J.J. (1998). Multinational 

neuropsychological testing: performance of children and adults. Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology, 20 (5), 658-672.  

 

Levy, F. (1980). The development of sustained attention (vigilance) and inhibition in 

children: some normative data. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 21, 77-84.  

 

Lezak, M. D. (1995). Neuropsychological assessment (3 ed.). New York: Oxford 

University Press. 

 

Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). Neuropsychological Assessment 

(4th ed.). New York: Oxford University Press. 

 

Li, C.S.R., & Sinha, R. (2008). Inhibitory control and emotional stress regulation: 

Neuroimaging evidence for frontal-limbic dysfunction in psycho-stimulant addiction. 

Neuroscience Biobehavior Review, 32, 581-597. 

 

Lin, C.H., Hsiao, C.K., & & Chen, W. J. (1999). Developmental of sustained attention 

assessed using the continuous performance test among children 6-15 years do age. Journal 

of Abnormal Child Psychology, 27 (5), 403-412. 

 

Luria, A. R. (1981). Fundamentos de Neuropsicologia. Livros Técnicos e Científicos Ed. S 

A, EDUSP. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Luria


59 

 

 

Mackworth, J.F. (1964). The effect of true and false knowledge of results on the 

detectability of signals in a vigilance task. Canadian Journal of Psychology, 18, 301-340. 

 

Mani, T.J., Bedwell, J.S., & Miller, L.S. (2005). Age-related decrements in performance on 

a brief continuous performance test. Archives of Clinical Neuropsychology, 20, 575-586. 

  

Matlin, M. W. (2002). Cognition (5th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers. 

 

Mattos, P., Segenreich, D., Saboya, E., Louzã, M., Dias, G., & Romano, M. (2006). 

Adaptação transcultural para o português da escala Adult Self-Report Scale para a 

avaliação do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) em adultos. Revista de 

Psiquiatria Clínica, 33 (4), 188-194. 

 

McGee, R.A., Clark, S.E., & Symons, D.K. (2000). Does the Conner’s continuous 

performance test aid in ADHD diagnosis? Journal of Abnormal Child Psychology, 28 (5), 

415-424. 

 

Mello, C.B.; Argollo, N.; Shayer, B.P.M.; Abreu, N.; Godinho, K.; & Duran,  P. O cálculo 

do QI Estimado é um bom substituto para o QI total do WISC III de crianças brasileiras? 

Teoria e Pesquisa, submetido em 2009. 

 

Meyers, J.E, & Meyers, K.R. (1995). Rey Complex Figure Test and Recognition Trial: 

Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 

 

Miranda, M.C., Sinnes E.G., Pompéia S., & Bueno, O.F.A. (2007). A comparative study of 

performance in the conner’s continuous performance test between Brazilian and North 

American children. Journal of Attention Disorders, 11 (5), 588-598. 

 



60 

 

Miranda, M.C., Sinnes E.G., Pompéia S., & Bueno, O.F.A. (2009). O K-CPT em uma 

amostra brasileira: descrição do desempenho e comparação com as normas norte-

americanas. Revista Brasileira de Psiquiatria, 31(1), 60- 66. 

 

Miranda, M.C., Barboza, T., Muszkat, M., Rosseto, A.C., Rodrigues, C.C., Sinnes, E.G., 

Coelho, L.F., Andrade, R., Pinheiro, D., Rizzutti, S., Palma, S.M., & Bueno, O.F.A. (2010). 

Sustained attention with children with ADHD and learning disabilities (submetido). 

Neuropediatrics.  

 

Miranda, M.C., Rivero. T.S., & Bueno, O.F.A (em preparação). A comparative study of 

performance in the Conner’s Continuous Performance Test between Brazilian and North 

American adolescents. Em preparação. 

 

Mirsky, A. F., Anthony, B. J., Duncan, C. C., Ahearn, M. B., & Kellam, S. C. (1991). 

Analysis of the elements of attention: a neuropsychological approach. Neuropsychology 

Review, 2, 109–145. 

 

Naglieri, J.A., Goldstein, S., Delauder, B.Y., & Schwebach, A. (2005). Relationships 

between the WISC-III and the Cognitive Assessment System with Conners´ rating scales 

and continuous performance tests. Archives of Clinical Neuropsychology, 20, 385-401. 

 

Nahas, T. R., Xavier, G. F. (2004). Neurobiologia da atenção visual. In: Andrade, V. M., 

Santos, F. H., Bueno, O. F. A. Neuropsicologia Hoje. São Paulo: Artes Médicas, p. 101 – 

124, cap. 6. 

 

Nahlik, J. (2004). Issues in diagnosis of attention-deficit/Hyperactivity disorder in 

adolescents. Clinical Pediatric, 43, 1-10. 

 

Nichols, S.L., & Waschbusch, D.A. (2004). A review of the validity of laboratory cognitive 

tasks used to assess Symptoms of ADHD. Child Psychiatry and Human Development, 

34(4), 297-315. 



61 

 

 

O'Laughlin, E.M., & Murphy, M.J. (2000) Use of computerized continuous performance 

tasks for assessment of ADHD: A guide for practitioners. Independent Practitioner. 

Acessado 13 Setembro, 2009, de 

 http://www.division42.org/MembersArea/IPfiles/IPFall00/CE/ADHD.html. 

 

Oner, O., Alkar, O.Y., & Oner, P. (2008). Relation of ferritin levels with symptoms ratings 

and cognitive performance in children with attention deficit-hyperactivity disorder. 

Pediatrics International, 50, 40-44. 

 

Parasuraman, R. (1999). The attentive brain. London, England: The MIT Press. 

 

Raz, A., & Buhle, J. (2006). Typologies of attentional networks. Nature Reviews 

Neuroscience, 7(5), 367-379. 

 

Resnick, R. J. (2000). The hidden disorder: A clinician's guide to attention-

deficit/hyperactivity disorder in adults. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 

Riesgo R, & Rohde LA. (2004) A neurobiologia do TDAH. In: Kapczinski F, Quevedo JL, 

Izquierdo I, editores. Bases Neuroquímicas dos Transtornos Psiquiátricos 2ª ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas; p 338-40. 

 

Rizzutti, S., Sinnes, E.G., Scaramuzza, L.F., Freitas, L., Pinheiro, D., Palma, S.M., 

Miranda, M.C., Bueno, O.F.A., & Muszkat, M. (2008). Clinical and neuropsychological 

markers in the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorders (ADHD). Arquivos de 

Neuropsiquiatria, 66(4), 821-827. 

 

Rohde, L. A., & Halpern, R. (2004) Transtorno do deficit de atenção e hiperatividade: 

atualização. Jornal de Pediatria, 80 (02), S61-S70. 

 

http://www.division42.org/MembersArea/IPfiles/IPFall00/CE/ADHD.html


62 

 

Root, R.W., & Resnick, R.J. (2003). An update on the diagnosis and treatment of 

Arrention-Deficit/Hyperactive Disorder in Children. Professional Psychology: Research 

and Pratice, 24 (1), 34-41. 

 

Rosvold, H. E., Mirsky, A. F., Sarason, I., Bransome, E. D., & Beck, L. H. (1956).  A 

continuous performance test of brain damage. Journal of Consulting Psychology, 20, 343-

350. 

 

Schoechlin, C., & Engel, R. (2005). Neuropsychological performance in adult attention-

deficit hyperactivity disorder: Meta-analysis of empirical data. Archives of Clinical 

Neuropsychology, 20, 727–744. 

 

Solanto, M. J., Alvir, J. (2009). Reliability of DSM-IV Symptom Ratings of ADHD: 

implications for DSM-V. Journal of Attention Disorders, 13(2),107-16. 

 

Spreen, O., & Strauss, E. (1998). A compendium of neuropsychological tests. 

Administration, norms, and commentary. Nova York: Oxford University Press. 

 

SPSS Inc. (2005). SPSS 13.0 for Windows.  [Computer software]. Chicago, IL: SPSS Inc. 

 

Stefanatos, G.A., & Baron, I.S. (2007). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 

Neuropsychological perspective towards DSM-V. Neuropsychology Review, 17:1, 5-38 

publicado online 1 Abril 2007. 

 

Sternberg, Robert J.; Psicologia Cognitiva; Artmed; Porto Alegre: 2000. 

 

Strauss, E., Sherman, E.M.S., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological 

Tests: Administration, Norms and Commentary (3rd ed.). New York: Oxford University 

Press.  

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Atten%20Disord.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Atten%20Disord.');


63 

 

Swanson, J.M. (1992). School-based assessments and interventions for ADD students. 

Irvine, CA: K. C. Publishing. 

 

Szobot, C.M., Eizirik, M., Da Cunha., R.D., Langleben, D., & Rohde, L.A. (2001) 

Neuroimagem no transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, 23(Suplemento I), 32-35. 

 

Szobot, C.M., Ketzer, C., Parente, M.A., Biederman, J., & Rohde, L.A. (2004). The acute 

effect of methylphenidate in Brazilian male children and adolescents with ADHD: A 

randomized clinical trial. Journal of Attention Disorders, 8, 37-42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Participação em 

Pesquisa 
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