
Resumo:  

Os objetivos do projeto são a) desenvolver e validar instrumentos para diagnóstico 

neuropsicológico e genético-molecular de transtornos do neurodesenvolvimento, os quais 

possa ser aplicados no contexto do SUS, b) caracterizar o perfil cognitivo e os mecanismos 

genéticos subjacentes aos transtornos do neurodesenvolvimento sindrómicos e não 

sindrômicos, c) Caracterizar os padrões de recorrência familiar e mecanismos cognitivos e 

genéticos subjacentes. Serão investigados crianças e jovens de 6 a 18 anos de idade com 

transtornos do desenvolvimento tais como deficiência intelectual, autismo, TDAH, transtornos 

de aprendizagem (dislexia, discalculia, transtorno não-verbal de aprendizagem) e sindromes 

genéticas tais como malformações lábio-palatinas, síndroe velocardiofacial, síndrome de 

Williams, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter etc. Será coletado sangue venoso 

periférico ou saliva para extração de DNA e a análise de marcadores genéticos. A Amostra será 

composta por quatro grupos de individuos: a) Pacientes atendidos no Ambulatório Número do 

Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG, no CENTRARE do Hospital da 

Baleia bem como pacientes encaminhados pela rede do SUS; b) Familiares de primeiro grau 

dos Pacientes nos quais haja suspeita de Recorrência Familiar; c) Crianças com 

desenvolvimento típico que atuarão como Controles para os Pacientes; d) Crianças com 

desenvolvimento típico que contribuirão na Validação de testes neuropsicológicos para a 

Recorrência Familiar. Serão aplicados testes neuropsicológicos de lápis e papel e computador 

com o intuito de verificar a acurácia diagnóstica de um protocolo breve de avaliação 

neuropsicológica (ENI-UFMG), potencialmente utilizável no SUS e com a finalidade de 

caracterizar os mecanismos cognitivos implicados. Serão conduzidas análises de marcadores 

genéticos no DNA extraído. Além de contribuir com o aperfeiçoamento de estratégias de 

diagnóstico neuropsicológico e genético-molecular custo-eficientes para utilização no SUS, o 

projeto ajudará a estabelecer padrões de recorrência familar e correlação genotípico-

fenotípica para os transtornos do desenvolvimento. A integração de análises neuropsicológicas 

e genéticas permitirá que se aperfeiçoe as diretrizes diagnósticas, aumentando a taxa de 

diagnóstico mais precoce de transtornos do desenvolvimento e contribuindo para o 

planejametno da assistência de saúde e educação. A presente proposta de pesquisa pretende 

contribuir para o diagnóstico neuropsicológico, genético-molecular, bem como para o 

esclarecimento dos mecanismos de correlação genotípico-fenotípica de transtornos do 

neurodesenvolvimento, associados ou não a malformações congênitas. Os transtornos do 

desenvolvimento investigados são a deficiência intelectual, autismo e transtorno não-verbal de 

aprendizagem, TDAH, dislexia e discalculia. A secção de introdução será subdividida em cinco 

subsecções: a) Diagnóstico neuropsicológico; b) Fenótipos e endofenótipos 

cognitivocomportamentais; c) Diagnóstico genético-molecular; d) Caracterização dos padrões 

de recorrência familiar; e) Correlação genotípicofenotípica.Diagnóstico neuropsicológicoO 

diagnóstico dos transtornos do desenvolvimento é um dos maiores desafios da 

neuropsicologia do desenvolvimento. Os transtornos do neurodesenvolvimento tais como 

deficiência intelectual, autismo, TDAH, transtornos de aprendizagem etc. têm uma prevalência 

elevada, comprometendo no seu todo até 20% da população em idade escolar e implicando 

em custos financeiros e psicológicos relacionados à morbidade associada e redução das 

oportunidades de desenvolvimento (Bishop, 2010).As dificuldades diagnósticas são acentuadas 

também pelo fato de que a) a variabilidade fenotípica é muito grande, reduzindo as chances 



de diagnóstico dos indivíduos com formas mais leves de comprometimento (Girirajan & 

Eiclher, 2010), b) há uma carência de profissionais de psicologia especializados que possam 

conduzir os procedimentos diagnósticos requeridos; c) há uma carência de diretrizes que 

fundamentem o encaminhamento para procedimentos especializados de diagnóstico, e d) 

além de exigirem recursos humanos especializados, os procedimentos diagnósticos 

neuropsicológicos são demorados e exigem colaboração ativa dos examinandos. As 

dificuldades mencionadas acima fazem com que as taxas de subdiagnóstico sejam elevadas 

para diversos transtornos do desenvolvimento (Barbiero et al., 2012, Ginsberg et al., 2014, 

Hendriksene et al., 2015). Com vistas à resolução dessas dificuldades diagnósticas, 

principalmente no que se refere à deficiência intelectual, nós desenvolvemos em projetos 

anteriores financiados pelo SUS-FAPEMIG um instrumento de rastreio breve para déficits 

cognitivos, o Mini-exame do Estado Mental para Crianças, MMC (Moura et al., 2017). Os 

nossos estudos anteriores mostraram que o MMC apresenta validade de critério no 

diagnóstico de deficiência intelectual leve em crianças com paralisia cerebral (Moura et al., 

2017). Análises que estamos conduzindo atualmente mostram que o MMC pode ser utilizado 

também para identificar crianças com transtornos específicos de aprendizagem, tais como 

dislexia e discalculia (Salvador et al., em preparação). As principais vantagens do MMC são sua 

brevidade, com duração de aplicação inferior a 10 minutos, bem como o fato de que pode ser 

aplicado por qualquer profissional de saúde como um instrumento de rastreio. A partir do uso 

do MMC podem ser definidos critérios de encaminhamento para avaliação neuropsicológica 

especializada.A principal desvantagem do MMC é que ele só permite identificar casos 

suspeitos, sem que se possa formular hipóteses diagnósticas mais precisas quanto à natureza 

dos comprometimentos cognitivos. Foi detectada então a necessidade de desenvolver e 

validar um protocolo de exame neuropsicológico breve, com potencial para aplicação no SUS e 

que permita formular hipóteses diagnósticas mais específicas.O ENI-UFMG (Exame 

Neuropsicológico Inicial) está sendo proposto no presente projeto como um protocolo breve 

de exame neuropsicológico com potencial para uso no SUS. O ENI-UFMG consiste de uma 

entrevista de anamnese com os pais ou responsáveis com duração de uma hora e de testes 

psicológicos amplamente utilizados no nosso meio também com duração de aproximadamente 

uma hora. O ENI-UFMG compreende a) um teste de inteligência, as Matrizes Progressivas de 

Raven (Angelini et al.,1999), b) um teste de desempenho escolar - TDE (Oliveira-Ferreira et al., 

2012, Stein et al, 1994), c) um questionário para avaliar sintomas de psicopatologia, a Child 

Behavior Checklist - CBCL (Rocha et al., 2013), e d) um teste de triagem cognitiva, a MMC 

(Moura et al., 2017).Acreditamos que o ENI-UFMG possibilite a formulação de hipóteses 

diagnósticas mais específicas, como p. ex.: deficiência intelectual, autismo, TDAH, transtornos 

de aprendizagem etc. Um dos objetivos da presente proposta é examinar a validade do ENI-

UFMG para a formulação de hipóteses diagnósticas específicas de transtornos do 

desenvolvimento. Isso será realizado por meio de comparações entre o desempenho de 

crianças com suspeita de transtornos do desenvolvimento (Pacientes) no ENI-UFMG e em uma 

bateria completa de avaliação neuropsicológica.Caso seja constatada a validade do ENI-

UFMG,poder-se-ia propor um fluxograma de diagnóstico, compreendendo a) aplicação do 

MMC por profissionais de saúde em geral no nível primário de assistência, b) aplicação do ENI-

UFMG aplicado por psicólogos no nível secundário de assistência, e c) encaminhamento para 

serviços especializados para confirmação diagnóstica e intervenção. Fenótipos e 

endofenótipos cognitivo-comportamentaisO diagnóstico dos transtornos do 



neurodesenvolvimento não associados a malformações é baseado principalmente em critérios 

clínico-fenomenológicos e/ou psicométricos (American Psychiatric Association, 2013, Tannock, 

2013). Tais critérios não são informativos quanto aos mecanismos cognitivos subjacentes, que 

explicam os sintomas, e também não atendem completamente às necessidades de orientação 

do processo educacional dos indivíduos afetados. Os conceitos de fenótipo cognitivo-

comportamental (Flint, 1996, Reilly, 2012) e de endofenótipos (Gottesman & Gould, 2003, 

Meyer-Lindenberg & Weinberger, 2006) representaram importantes avanços no intuito de 

caracterizar os mecanismos subjacentes à produção dos sintomas nos diversos transtornos do 

neurodesenvolvimento.O conceito de fenótipo cognitivo-comportamental deriva da 

descoberta de que muitas síndromes genéticas se associam a perfis típicos de 

comprometimento do comportamento e da capacidade de aprendizagem escolar (Flint, 1996, 

Reilly, 2012). P. ex., algumas entidades, tais como as síndromes de Klinefelter, Noonan, 

Angelman e distrofia muscular tipo Duchenne se associam a Introdução: Data de Submissão do 

de associação entre variáveis. 


