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RESUMO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e 
impulsividade, que acomete cerca de 3% a 7% das crianças em idade escolar. Apesar de sua prevalência na infância, estudos recentes têm 
verificado diversos sintomas em adultos com diagnóstico de TDAH, com ocorrência em 4% da população. Esses indivíduos podem apresentar 
déficits em diversos âmbitos, como no trabalho, nas relações sociais e no meio acadêmico. Os sintomas também podem incluir uma menor 
capacidade para manter a atenção por um período longo, além de desorganização. Diante da amplitude de prejuízos causados em indivíduos com 
TDAH, a investigação dos sintomas deve ser realizada em diferentes contextos, como na casa, na escola e no trabalho. O presente estudo teve 
como objetivo traçar o perfil neuropsicológico de universitários com queixa espontânea de desatenção, considerando os critérios adotados pelo 
Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM V). Participaram da pesquisa 10 estudantes de Psicologia e Geografia da 
Universidade Federal Fluminense (Campos dos Goytacazes). A avaliação neuropsicológica dos participantes foi realizada em duas etapas: em um 
primeiro momento, foram feitas entrevistas semiestruturadas, incluindo itens como dados sociobiográficos, psicossociais, de aspectos da 
aprendizagem e dados clínicos. A segunda etapa constituiu-se na aplicação de testes neuropsicológicos com o objetivo de avaliar funções 
cognitivas gerais e específicas. Utilizou-se o Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve – NEUPSILIN, uma ferramenta clínica que se propõe 
a descrever o desenvolvimento neuropsicológico ao longo do ciclo vital, da adolescência ao envelhecimento, tanto de indivíduos 
neurologicamente saudáveis quanto portadores de quadros neurológicos, adquiridos ou de desenvolvimento. O teste é composto por 35 
subtestes, que avaliam 8 funções neuropsicológicas tais como atenção, percepção, memória, habilidades aritméticas, entre outras. Os resultados 
do teste de atenção total demonstraram que todos os 10 participantes obtiveram escores dentro da faixa ideal, considerando o nível de 
escolaridade e idade (média do escore Z = 0,1). Com relação ao subteste de repetição de sequência de dígitos, apenas 2 indivíduos apresentaram 
desempenho sugestivo de alerta de déficit (Z = -1,2). Apesar dos resultados positivos para as funções atencionais, a análise do teste de memória 
total revelou que 50% dos participantes (n = 5) se encontram na faixa de alerta de déficit (Z entre -1,0 e -1,5). Quanto ao subteste de evocação 
imediata, 1 participante obteve resultados que sugerem déficit de moderado a severo (Z = -1,9) e 1 universitário demonstrou resultados 
sugestivos de déficit de gravidade importante (Z = -2,5). Além disso, 1 participante também obteve resultados sugestivos de déficit de gravidade 
importante no subteste de memória semântica de longo prazo (Z = -2,7). Por fim, 20% dos universitários (n = 2) apresentaram resultados que 
sugerem déficit de gravidade importante no subteste de memória visual de curto prazo (média Z = -3,3). A partir da análise dos resultados foi 
possível concluir que: (a) os desempenhos nas tarefas atencionais, na maioria dos casos, não condizem com os relatos de queixas de desatenção 
por parte dos universitários; (b) o déficit cognitivo pode estar relacionado às funções de memória, podendo causar prejuízos no desempenho 
acadêmico dos participantes; (c) o instrumento utilizado para avaliação das funções cognitivas pode não ser sensível para o público em questão, 
considerando o nível de exigência das rotinas acadêmicas. Diante disso, sugere-se uma avaliação minuciosa das funções cognitivas específicas, 
como a memória, por meio de instrumentos voltados ao nível de escolaridade da amostra, para que seja possível revelar nuances do desempenho 
acadêmico dos participantes, além de possibilitar o diagnóstico diferencial para as queixas relatadas.
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