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Jogo do Supermercado, especialmente desenvolvido para auxiliar no processo de 
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1. Introdução 
Desde que passaram a conquistar crianças, adolescentes e adultos em todo o planeta, 

os jogos eletrônicos foram colocados diante de opiniões contraditórias. De um lado, há os 

que atacam os jogos eletrônicos, acusando-os de serem prejudiciais: a principal alegação é 

que a violência presente em muitos jogos poderia despertar uma tendência destrutiva no 

jogador; e que o fato de ficarem horas lidando com o mundo virtual faria com que 

deixassem de lado a vida real. De outro lado, os defensores dos jogos eletrônicos 

computacionais rebatem com o argumento de que a violência nos jogos ajuda a extravasar a 

agressividade, além disso, jogar com videogames e computadores contribuiria para 

desenvolver habilidades importantes no mundo informatizado de hoje.  

É necessário, como pesquisador, não ter uma posição tão dicotômica, investigando 

questões envolvidas no desenvolvimento de jogos eletrônicos computacionais que vão 

desde a criação e aplicação de novas técnicas computacionais à utilização de jogos 

eletrônicos em outros contextos de aplicação que não exclusivamente o de entretenimento. 

Os jogos eletrônicos computacionais, quando encarados sem preconceitos, que na 

área acadêmica estão normalmente associados a fatores comerciais e sua extensa aplicação 

no campo do entretenimento, podem ser uma fonte inestimável para utilização em ensino e 

pesquisas. DEMASI (2003), já expõe esse tipo de preocupação:  

 
“Na área de Ciência da Computação, o entretenimento é praticamente ignorado no 
meio acadêmico, sendo considerado e explorado quase que exclusivamente na área 

comercial. Os jogos eletrônicos, contudo, podem ser encarados como uma fonte 
inesgotável de possibilidades de pesquisa e descobertas científicas, se levados a sério.” 

 
Um indicativo bastante forte do recente reconhecimento da importância dos jogos 

eletrônicos é a criação de congressos e conferências acadêmicas, na área da Ciência da 

Computação, que discutem pesquisa em jogos como, por exemplo, o Application and 

Development of Computer Games (ADCOG), International Conference on Computers and 

Games (CG), International on Entertainment Computing (ICEC) e International 

Conference on Intelligent Games e Simulation (Game On). 

No Brasil foi realizado em outubro de 2002, em Fortaleza, o I Workshop Brasileiro 

de Jogos e Entretenimento Digital (Wjogos), patrocinado pela Sociedade Brasileira de 
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Computação (SBC). Atualmente esse evento faz parte de um dos mais importantes 

congressos brasileiro de jogos, o SBgames, reconhecido academicamente. 

Outro fato digno de registro, iniciado em 2004, foi o lançamento pelo Ministério da 

Cultura, em parceria com o ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação da Casa 

Civil e com a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, através da Educine – 

Associação Cultural Educação e Cinema do Concurso de Jogos Eletrônicos Brasileiro. 

Segundo o texto oficial do regulamento do evento temos: 

“O Concurso de Jogos Eletrônicos é uma iniciativa que tem por objetivo 
propiciar o desenvolvimento de jogos eletrônicos com conteúdo nacional. Os jogos 
são conteúdos audiovisuais estratégicos que se relacionam com diversos segmentos 
sociais e faixas etárias, como a infância e a juventude. A economia dos jogos para 
console ou computador movimenta enormes recursos no mundo audiovisual: gera 

empregos, renda e capitaliza as empresas de entretenimento, sendo ainda parte da 
cultura visual das sociedades contemporâneas e deve ser reconhecida como tal.” 

(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2006) 
 
Todas essas mudanças e esforços motivam algumas reflexões. É patente o 

reconhecimento do potencial de expansão presente nessa área, principalmente pelo caráter 

lúdico presente nos jogos que podem ser utilizados para outros fins, que não 

exclusivamente o entretenimento, como por exemplo, na área educacional, para fins 

psicopedagógicos ou para novas aplicações envolvendo usos neuropsicológicos.  

A pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de jogos computacionais para área 

educacional já são amplamente aceitos. O incentivo e o apoio ao desenvolvimento de jogos 

educacionais genuinamente brasileiros, além de ampliarem o caráter pedagógico, envolvem 

aspectos estratégicos e podem servir de meio para preservação de diferentes itens da nossa 

cultura.  

O desenvolvimento e a aplicação de jogos computacionais para fins 

neuropsicológicos começam a ser explorados, principalmente como objeto de pesquisa 

acadêmica. Como os neuropsicólogos têm por objetivo correlacionar os modelos neurais 

fornecidos pela Biologia às alterações comportamentais e cognitivas descritas pela 

Psicologia, o desenvolvimento e a aplicação de jogos para essa área envolvem algumas 

questões que merecem atenção especial. Aplicações neuropsicológicas envolvem 

necessariamente avaliação cognitiva, quer de indivíduos normais ou com alguma 

neuropatologia. Realizar avaliação cognitiva em diferentes indivíduos é um processo 
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complexo, pois envolve a análise de diferentes funções cognitivas como a memória, a 

aprendizagem, a capacidade de resolução de problemas, entre outras.  

O desenvolvimento de jogos computacionais para aplicação em Neuropsicologia é 

ainda muito recente, envolvendo obrigatoriamente a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar e alguns aspectos tecnológicos desafiadores, como o desenvolvimento de 

novos mecanismos computacionais capazes de realizar mapeamento cognitivo, que no 

escopo desse trabalho chamaremos de Captura Cognitiva. Técnicas de Inteligência 

Artificial, como Redes Bayesianas, Lógica Fuzzy, Redes Neurais e mecanismos híbridos 

possuem um imenso potencial para aplicação em mapeamento cognitivo, dada suas 

características intrínsecas.  

A crença na possibilidade de utilização de jogos computacionais e técnicas 

inteligentes para fins neuropsicológicos motivaram esse trabalho de doutorado. A hipótese 

proposta e investigada ao longo de toda a pesquisa foi a possibilidade de jogos 

computacionais especialmente concebidos e implementados para fins cognitivos, e com 

diferentes técnicas dentre elas algumas de Inteligência Artificial, são capazes de auxiliar no 

processo de avaliação cognitiva, ou seja, podem ser utilizados para fins neuropsicológicos.   

Considerando que a Neuropsicologia é um campo amplo, foi necessário delimitar um foco 

para dar início aos trabalhos realizados ao longo dessa pesquisa de doutorado. O foco 

escolhido foi a avaliação cognitiva do Transtorno do Déficit de Atenção/ Hiperatividade 

(TDAH). O TDAH é um transtorno psiquiátrico que acomete de 3% a 6% da população 

mundial causando, dependo da sua gravidade, sérios comprometimentos na vida escolar, 

profissional, familiar e afetiva de crianças e adultos. Como o diagnóstico de TDAH é 

clínico, baseado em exames, ferramentas de rastreio, entrevistas com o paciente e seus 

familiares, envolve uma grande complexidade na sua realização. Essa complexidade, aliada 

ao fato de não existir, até o presente momento, nenhum teste neuropsicológico padronizado 

desenvolvido, testado e utilizado para realizar seu diagnóstico traz, a esse trabalho de 

pesquisa um caráter relevante e inédito. 

A pesquisa de doutorado, apresentada nesse trabalho, foi iniciada em janeiro de 

2003 envolvendo um grupo composto por professores, psicólogos, pesquisadores da área de 

Computação e Inteligência Artificial ligados à pós-graduação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) tendo como objetivo principal investigar a hipótese de que é 
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possível utilizar jogos computacionais e técnicas de Inteligência Artificial para auxiliar na 

avaliação cognitiva do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).  

Inicialmente, a pesquisa concentrou-se em fazer um levantamento dos jogos 

disponíveis no mercado que possuíssem técnicas ou características de inteligência artificial, 

avaliando o potencial de aplicação desses jogos para fins psicopedagógicos. Alguns 

resultados obtidos na pesquisa, nessa etapa, podem ser verificados em (ANDRADE et al, 

2003).  

Em 2004 o projeto foi ampliado, contando com a participação do professor, doutor 

em psiquiatria Paulo Eduardo Luiz de Mattos que é coordenador do Grupo de Estudos do 

Déficit de Atenção (GEDA) do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e com o apoio de 

especialistas e pesquisadores da área de Computação Gráfica e desenvolvimento de jogos 

da PUC-Rio. Nessa etapa foram investigadas as funções e disfunções executivas, o 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e um teste neuropsicológico 

denominado “Teste do Mapa do Zoológico”. Esse teste, que é utilizado clinicamente para 

avaliação de Disfunção Executiva, serviu de inspiração para a especificação e a 

implementação de um protótipo de um jogo computacional em 3D intitulado Jogo do Mapa 

do Zoológico. Esse protótipo foi concebido e desenvolvido com o objetivo de investigar a 

possibilidade de desenvolvimento e utilização de jogos computacionais para fins 

neuropsicológicos e mais especificamente para auxiliar no processo de avaliação cognitiva 

de disfunções executivas e do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). 

Relatos e resultados dessa fase podem ser encontrados em (ANDRADE et al, 2004a), 

(ANDRADE et al, 2004b), (ANDRADE et al, 2004c) e (ANDRADE et al, 2004d).   

Em 2005 a pesquisa concentrou-se no estudo e aprofundamento de técnicas de 

Inteligência Artificial que fossem capazes de auxiliar na complexa tarefa de avaliação 

cognitiva e na confirmação do diagnóstico de portadores de TDAH. Nessa etapa foram 

realizados estudos envolvendo a Lógica Fuzzy e Redes Neurais. Em (ANDRADE et al, 

2005) foram relatos algumas propostas e resultados obtidos nessa fase. 

Em 2006, após estudos preliminares, foram realizadas duas mudanças importantes: 

foi definida uma mudança de contexto no jogo especificado e implementado e criado um 

novo jogo computacional, em 2D, intitulado Jogo do Supermercado. Essas mudanças de 

contexto e de forma de apresentação do jogo possibilitaram uma maior adequação à 
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realidade dos participantes testados, no caso adultos normais (grupo controle) e portadores 

de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Essas alterações e alguns 

outros detalhes sobre a implementação do Jogo do Supermercado foram relatados em 

(ANDRADE et al, 2006a) e (ANDRADE et al, 2006b).   

No final de 2006 foi iniciado um experimento para verificar a hipótese proposta 

nesse trabalho, a de que é possível utilizar técnicas inteligentes e um jogo computacional 

desenvolvido especialmente para auxiliar na avaliação cognitiva de TDAH . O experimento 

foi realizado no CNA – Centro de Neuropsicologia Aplicada sob a orientação do Professor  

Doutor em Psiquiatria Paulo Mattos e com o auxílio do neuropsicólogo Gabriel Coutinho 

com um grupo de dez voluntários adultos previamente avaliados e diagnosticados. No 

experimento realizado, cinco são não portadores compondo o grupo controle e os outros 

cinco portadores de TDAH, dois deles medicados. No experimento foram utilizados dois 

instrumentos de pesquisa: um formulário de auto-avaliação e o Jogo do Supermercado, que 

foi testado em dois diferentes modos de jogar, o Modo 1 que avalia prioritariamente a 

capacidade de planejamento e o Modo 2 avaliando a capacidade de execução. 

Em 2007 foi realizada a análise dos dados coletados no experimento. Nessa etapa 

foram utilizadas quatro diferentes técnicas: análise preliminar, análise estatística, análise 

neurofuzzy e análise bayesiana.  

No próximo capítulo são abordados alguns conceitos básicos necessários à 

compreensão das funções executivas e de algumas características específicas do Transtorno 

do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). No capítulo três são discutidas alguns 

recursos de Inteligência Artificial e sua aplicação na área de Neuropsicologia. No capítulo 4 

é apresentado o Jogo do Supermercado concebido especificamente para auxiliar na captura 

e avaliação cognitiva de TDAH. No capítulo 5 são detalhados: o experimento realizado, os 

instrumentos de pesquisa utilizados e os dados obtidos. No capítulo 6 são relatadas as 

diferentes análises realizadas e os resultados os resultados obtidos. No capítulo 7 temos as 

conclusões, dificuldades encontradas e propostas para trabalhos futuros; e finalmente no 

capítulo 8 as referências bibliográficas.  
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2. Funções Executivas e o TDAH 
As funções executivas consistem num conjunto de processos que capacitam o 

indivíduo a realizar de maneira independente e autônoma atividades dirigidas a metas. 

Essas funções são traduzidas em comportamentos complexos que dependem da integridade 

de diversos processos cognitivos, emocionais, motivacionais e volitivos1. Tais processos 

estão amplamente associados aos lobos frontais, que quando deficitários, comprometem as 

habilidades de planejamento, memória evocativa, linguagem expressiva, atividades de 

abstração e o aprendizado. As disfunções executivas, também denominadas síndromes 

disexecutivas, constituem-se em quadros de alteração significativa de comportamento e 

desorganização de vários processos cognitivos. 

Existem algumas abordagens possíveis para analisar as funções executivas. Nesse 

trabalho é adotada a perspectiva da Neuropsicologia, que tem por objetivo correlacionar os 

modelos neurais fornecidos pela Biologia às alterações comportamentais e cognitivas 

descritas pela Psicologia.  

Segundo LEZAK (1995), as funções executivas classificam-se em quatro 

componentes fundamentais: a volição, o planejamento, a ação propositiva e o desempenho 

efetivo. A volição requer, além da capacidade de formular metas ou formar uma intenção, 

duas precondições principais: motivação - incluída a iniciativa para a atividade - e 

autoconsciência.  

O planejamento requer capacidade conceitual e de abstração, pensamento 

antecipatório, tomada de decisão, autoconsciência e motivação, capacidade de organizar 

passos em seqüências, gerar alternativas, ponderar e fazer escolhas e sustentar a atenção. 

Capacidade para uma intenção realística, controle de impulsos e memória intacta são, 

também, requisitos para um bom planejamento.  

A ação propositiva é definida como a tradução de uma intenção ou plano em 

atividade útil e produtiva, demandando capacidade de iniciar, manter, alterar e interromper 

seqüências de comportamentos complexos de maneira integrada e ordenada, além de 

flexibilidade para mudança do set perceptivo, cognitivo e comportamental. O desempenho 

efetivo engloba a capacidade de auto-monitorar, auto-dirigir e auto-regular a intensidade, o 

                                                 
1 A volição é definida como a capacidade para gerar comportamentos intencionais.  
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ritmo e outros aspectos qualitativos do comportamento e da ação. Refere-se, em outras 

palavras, ao controle de qualidade do produto gerado. 

As disfunções executivas envolvem, geralmente, problemas funcionais ou 

estruturais no lobo frontal ou na interconexão dessas áreas com outras áreas corticais. 

Segundo GOLDBERG (2001), mesmo lesões brandas oriundas de traumatismos crânio-

encefálicos, são causas freqüentes de disfunção executiva. Alguns transtornos como a 

esquizofrenia e o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) também se 

associam às disfunções executivas. 

   

2.1 Avaliação Neuropsicológica 

Segundo PINHEIRO (1999), a crescente utilização de instrumentos 

neuropsicológicos padronizados na avaliação de processos cognitivos, oriundos do 

desenvolvimento da Neuropsicologia, tem auxiliado significativamente na detecção de 

disfunções executivas e na avaliação do comprometimento de processos cognitivos 

complexos envolvidos nas principais funções executivas. 

Dentre os inúmeros testes destinados à avaliação de funções executivas, o Zoo Map 

Test contido na Bateria Behavioural Assessment of Disexecutive Syndrome (BADS) é um 

teste que envolve a realização de tarefas de planejamento e execução de um percurso pré-

determinado em labirinto (no caso, um zoológico). Este teste e outros recursos podem 

fornecer subsídios e critérios para a criação de mecanismos computacionais específicos 

capazes de avaliar processos cognitivos e seus comprometimentos, o que chamamos no 

escopo desse trabalho de Captura Cognitiva.  

A avaliação de funções cognitivas superiores é um trabalho complexo. É necessária 

uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, neuropsicólogos e profissionais da 

área de computação para desenvolver técnicas e mecanismos inteligentes que possibilitem a 

realização desse trabalho.  
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2.2 Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH)  
    

Essa seção trata de alguns aspectos importantes sobre o Transtorno do Déficit de 

Atenção (TDAH), suas principais características, subtipos, critérios diagnósticos e 

ferramentas para rastreamento e diagnóstico, além  de tratamento.  

Ao longo da história, o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade já teve 

outros rótulos, como por exemplo, “defeito de controle moral” atribuído por STILL 

(1902). Ele considerava que crianças que eram agressivas, desafiadoras, resistentes à 

disciplina, excessivamente emotivas e passionais, mostravam pouca “inibição à sua própria 

vontade”, tinham dificuldades de seguir regras, eram desatentas, hiperativas, propensas a 

acidentes e com atitudes hostis em relação a outras crianças, possuíam um defeito maior e 

crônico no “controle moral” em virtude da forma não adequada pela qual eram educadas 

por seus pais.  

Outro rótulo atribuído às crianças com problemas atentivos e de hiperatividade foi o 

de “Lesão Cerebral Mínima”, criada em função de uma correlação estabelecida entre 

crianças com “Distúrbios de Comportamento Pós-Encefalite” que apresentavam 

características comportamentais semelhantes às descritas por Still. A idéia por trás deste 

rótulo era de que apesar de não haver lesão cerebral óbvia, essas crianças possuíam um 

cérebro lesionado que justificava suas alterações comportamentais. O termo 

“hiperatividade infantil” foi usado por LAUFER et al (1957) e “Reação Hipercinética 

da Infância” foi o termo usado pela Associação de Psiquiatria Americana (APA) ao 

publicar o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (DSM-II), em 1968.  

Na década de 70, o foco das pesquisas começou a mudar da hiperatividade para as 

questões atentivas, graças à teoria apresentada na qual o déficit em manter a atenção 

poderia surgir sob condições em que não houvesse hiperatividade.  

WEISS et al (1985) mostrou, através de estudos realizados a longo prazo, que 

quando as crianças atingem a adolescência, a hiperatividade pode diminuir. Entretanto, os 

problemas de atenção e impulsividade tendem a persistir. Essa foi uma contribuição 

decisiva para que esse comportamento fosse reconhecido na população adulta, pois o 

consenso anterior tratava a síndrome como uma alteração exclusiva da infância e que, de 

alguma forma desapareceria na adolescência e na idade adulta.  
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A forma adulta foi oficialmente reconhecida em 1980, com a publicação do DSM-

III pela Associação Americana de Psiquiatria que trouxe algumas mudanças importantes: 

desvinculou a nomeação da síndrome de seus aspectos etiológicos (fatores causais) e deu 

destaque aos aspectos clínicos (sintomas); enfatizou a questão atentiva como sintoma 

nuclear da alteração; identificou a forma adulta, nomeando-a de tipo “residual” e renomeou 

a síndrome como “Distúrbio do Déficit de Atenção” (DDA).  Na década de 80, foram 

publicados vários trabalhos e estudos sobre DDA, pelo menos nos Estados Unidos, 

tornando-o a alteração comportamental infantil mais estudada. 

Segundo ROHDE e MATTOS (2003) é patente uma alteração no sistema 

neurobiológico cerebral nos indivíduos portadores de TDAH. Isto significa que substâncias 

químicas produzidas pelo cérebro, chamadas neurotransmissores, apresentam-se alteradas 

quantitativamente e/ou qualitativamente provocando distúrbios nas atividades física e 

mental dos portadores desse transtorno. No entanto, é importante colocar os resultados de 

algumas recentes pesquisas empíricas desenvolvidas que pretendem estabelecer uma 

relação entre estas alterações bioquímicas, algumas regiões específicas do cérebro (como o 

lobo frontal) e as características encontras no TDAH.  

Segundo LENT (2001) a região ventromedial do córtex pré-frontal é a responsável 

por um aspecto específico da razão: o planejamento e a ordenação temporal dos atos, sua 

adaptação e ajuste às circunstâncias, e a seleção, entre muitas ações possíveis, daquelas 

mais adequadas a cada momento e aos objetivos finais. O envolvimento do córtex 

cingulado nos processos de cognição seletiva foi detectado em testes de linguagem 

aplicados a indivíduos normais submetidos simultaneamente ao registro eletrofisiológico de 

potenciais do EEG, e a técnicas de imagem funcional.  

As atividades da razão, que envolvem raciocínio lógico para a resolução de 

problemas e a tomada de decisões, a fixação de objetivos e o planejamento das ações 

correspondentes, começam com a focalização da atenção para as informações que entram. 

O córtex cingulado é o responsável por essa etapa, que consiste na modulação das 

informações processadas pelo córtex pré-frontal dorsolateral. É este que recebe as 

informações que entram através dos sistemas sensoriais e chegam a ele por meio das 

abundantes conexões aferentes provenientes das áreas corticais sensoriais. Compete ao 

córtex pré-frontal dorsolateral comparar as informações novas (sensoriais) com aquelas 
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armazenadas na memória de longo prazo. Essa é uma tarefa típica da memória operacional, 

essencial ao curso do raciocínio.  O córtex pré-frontal ventromedial é encarregado de 

adequar os dados do presente que vêm sendo processados pelo córtex pré-frontal 

dorsolateral, com os objetivos de longo, médio e curto prazo estabelecidos pelo indivíduo, e 

com as demais circunstâncias pessoais envolvidas. Essa região cortical, então, seria a 

responsável pelo planejamento dos comportamentos necessários para a concretização de 

objetivos. A Figura 2.2.3 mostra um esquema explicativo simplificado das funções do 

córtex pré-frontal. O uso da razão começaria medialmente pela atividade do córtex 

cingulado anterior (em azul), encarregado de focalizar a atenção perceptual e cognitiva, 

modulando a atividade das áreas funcionais correspondentes. As áreas dorsolaterais do 

córtex pré-frontal (em amarelo e violeta) se encarregariam de comparar as informações 

novas com as antigas. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.2.3: Esquema simplificado das funções do córtex pré-frontal. 
 
Quando ocorrem lesões adquiridas, como acidentes, isquemia por falta de circulação 

sangüínea ou traumatismos cerebrais, no hemisfério direito, a capacidade de inferir, de 

entender com rapidez e de atualizar o entendimento de uma situação, de compreender o que 

se passa ao redor e do que se deve fazer é alterada, podendo ocasionar graves modificações 

no raciocínio. Por outro lado, caso haja um excesso de ativação do hemisfério direito, 

ocorrerá toda uma exacerbação destes processos. Em termos do TDAH, esta exacerbação 

pode significar uma visão contextual global exacerbada, fazendo com que os indivíduos 

 10  



com TDAH tenham uma gama de pensamentos alternativos que os levariam a ver a vida 

sob um novo foco, criando assim, o terreno ideal para o exercício da criatividade.  

No caso do TDAH as regiões ventromediana e a somatossensorial exercem uma 

influência maior. Considerando, ainda, que o lobo frontal direito seja a região de maior 

interesse no TDAH, uma vez que essa área recebe, na sua parte chamada ventromediana, 

sinais vindos do cérebro de conteúdos racionais e sentimentais e na sua parte chamada 

somatossensorial conteúdo emocional vindo dos sinais corporais.  

 

2. 3 Importância do Estudo do TDAH 
Aspectos epidemiológicos2 tais como a prevalência3 e os tipos de estudos realizados 

para a detecção de um transtorno psiquiátrico são conceitualmente importantes, mas 

extremamente difíceis de serem verificados com relação ao TDAH.  

Segundo ROHDE e MATTOS (2003), com relação ao TDAH existem três tipos 

básicos de estudos que podem auxiliar na determinação de aspectos epidemiológicos. São 

eles: os estudos de caso, os longitudinais e os retrospectivos.  

Estudo de caso é o tipo mais básico de estudo clínico, e tem grande tradição na 

medicina. Ele consiste na minuciosa e cuidadosa descrição, por um ou mais médicos, do 

diagnóstico, da evolução e do transtorno de um paciente. Segundo a literatura, trata-se de 

um modelo de pesquisa pouco utilizado com pacientes com TDAH, pois apesar de ser 

possível obter a validade interna desses estudos através repetição das observações dentro de 

um período de tempo pré-fixado, esse tipo de estudo dificulta sua validade externa já que 

não se pode generalizar a partir de sujeitos únicos. A validade externa pode ser aumentada 

através da investigação sistemática de outros sujeitos.  

                                                 
2 A Epidemiologia é o estudo das condições relacionadas à distribuição de saúde-doença e aos eventos ou 
fatores associados a estas condições em determinada população. Envolve a descrição cuidadosa de eventos 
dentro de uma população e a comparação de como ocorrem entre grupos dessa população. ALMEIDA (1992) 
aponta dois pressupostos básicos dos estudos epidemiológicos: a permanência da estrutura determinante dos 
eventos que permite a inferência, e a possibilidade de generalização dos resultados amostrais que permite a 
predição. 
  
3 Segundo MEDRONHO et al (2004), a prevalência refere-se a todos os casos da doença existentes 
previamente à realização de um teste. Dessa forma, ela expressa a probabilidade de doença antes de o teste ser 
realizado, por isso é também denominada probabilidade de pré-teste. 
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Estudos retrospectivos consistem no exame sistemático de prontuários antigos. Os 

estudos retrospectivos apresentam problemas metodológicos de difícil solução como, por 

exemplo, ter que decidir baseado apenas nos prontuários quais indivíduos pertencem ao 

grupo do TDAH.  

Segundo BARBOSA e GAIÃO (2001), estudos longitudinais com grupo-controle 

seriam os mais adequados para dar maior precisão da definição do TDAH, bem como das 

diferenças de acordo com sexo e etapas do desenvolvimento.  

 
Independentemente do tipo de estudo, a noção de normalidade é fundamental, 

embora muitas vezes seja de difícil definição. Deve-se fazer uma avaliação para indicar se 
um determinado comportamento de crianças pode ser comparado com o de um outro grupo 

de crianças da mesma faixa etária e sexo. É o chamado enfoque normativo.  
(ROHDE e MATTOS, 2003) 

 
Alguns estudos como os de McCLURE e GORDON (1994), COHEN et al (1994) e 

BRITO (1987) apontam a importância de utilizar nos estudos epidemiológicos um tipo de 

instrumento de rastreio disponível à comunidade científica que são as escalas. As escalas 

são questionários específicos que podem ser aplicados com pais, professores e outros 

indivíduos que lidam com o sujeito investigado. Apesar das escalas não serem uma 

ferramenta para diagnóstico, seu uso permite a homogeneização das informações, 

possibilita a quantificação dos sintomas, estabelece perfis estereotipadas, permite a 

economia de tempo e é de fácil manejo. Segundo McCLURE e GORDON (1994) é 

importante que a escala utilizada apresente uma linguagem acessível à população a que se 

destina.   

O DSM-IV estima a prevalência do TDAH entre 5% e 13% nas crianças em idade 

escolar. ROHDE e MATTOS (2003), consideram o Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperatividade um transtorno do desenvolvimento, acometendo cerca de 3% a 6% 

dos indivíduos desde tenra idade e persistindo na vida adulta em mais da metade dos casos.  

O TDAH já foi entendido como um transtorno comportamental de meninos, porém 

na atualidade é solidamente identificado em meninas, adolescentes e adultos. As 

características nucleares do TDAH são a desatenção, hiperatividade e a impulsividade.  Em 

relação aos sinais e sintomas do TDAH é possível observar alterações desde os primeiros 

anos de vida, embora o diagnóstico possa ser feito com maior acurácia quando a criança 

ingressa na educação formal, por volta dos 7 anos, sendo submetida a situações estruturadas 
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e pré-definidas, quando então os sintomas se tornam mais evidentes. O TDAH pode ser 

dividido em diferentes subtipos, dependendo do predomínio ou da combinação de seus 

sintomas nucleares que são a hiperatividade, impulsividade e a desatenção: 

 
 Subtipo Desatento: Predomínio de sintomas de desatenção. Esse subtipo possui 

elevada taxa de comprometimento acadêmico, nível mais alto de isolamento social e 

retração; 

 Subtipo Hiperativo: Predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade: o 

tipo maior agressividade do que os outros subtipos, tendendo a apresentar alto 

índice de rejeição e baixa popularidade; 

 Subtipo Combinado: Estão presentes a hiperatividade, impulsividade e a 

desatenção. O Subtipo combinado acarreta o maior comprometimento do 

funcionamento global em relação aos outros tipos.  

A ocorrência de qualquer tipo e grau de TDAH compromete significativamente os 

relacionamentos familiar e social, o ajustamento psicossocial, a vida laborativa e o 

desempenho acadêmico, exigindo intervenção especializada. Em crianças, sua detecção é 

percebida, quando o portador apresenta, em geral, uma defasagem em torno de dois anos na 

sua vida escolar. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e o tratamento do TDAH, melhor 

é o prognóstico.   

Estabelecer critérios para identificar se um indivíduo possui ou não, em algum grau, 

TDAH, sempre foi um imenso desafio para a Psiquiatria e Psicologia. Os sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade são considerados cardinais do TDAH e 

compõem o Critério A do sistema DSM-IV para esse diagnóstico. Utilizando essa 

ferramenta para diagnóstico, para ser portador de TDAH, o indivíduo deverá atender a seis 

(ou mais) sintomas de desatenção e/ou seis (ou mais) sintomas de 

hiperatividade/impulsividade:  

 

Desatenção:  

• Presta pouca atenção em detalhes e faz erros por falta de atenção nos deveres; 

• Tem dificuldade de ficar concentrado nos deveres e também nos jogos; 

• Parece estar prestando atenção em outras coisas quando se fala com ele; 
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• Tem dificuldade em seguir instruções até o fim ou deixa os deveres sem terminar; 

• É desorganizado com os deveres e outras atividades no dia-a-dia; 

• Evita ou antipatiza com deveres ou atividades que exijam concentração; 

• Perde material da escola ou coisas do dia-a-dia; 

• Distrai-se com facilidade com coisas fora daquilo que está fazendo; 

• Esquece-se de coisas que deveria fazer no dia-a-dia. 

 

Hiperatividade/Impulsividade: 

• Mexe com as mãos e pés quando está sentado ou se mexe muito na cadeira; 

• Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações (ex: mesa de jantar) quando 

deveria ficar sentado; 

• Corre ou sobe nas coisas quando deveria ficar tranqüilo; 

• Tem dificuldade de ficar em silêncio enquanto brinca; 

• É "elétrico" e fica "a mil por hora”; 

• Fala demais; 

• Responde às perguntas antes dos outros terminarem de falar; 

• Tem dificuldade de esperar a vez; 

• Interrompe os outros ou se mete na conversa dos outros. 
 
Os sintomas, para que sejam considerados característicos, devem ocorrer em um nível 

não adaptativo para o estágio de desenvolvimento, causando dificuldades em diferentes 

ambientes, tais como: o acadêmico, o familiar e o social.  

É freqüente a existência de co-morbidades4 em indivíduos com TDAH, como por 
exemplo:  

 

 TDO (Transtorno Desafiador de Oposição); 

 TC (Transtorno de Conduta); 

 Depressão eTranstorno do Humor Bipolar; 

 Transtornos de Ansiedade; 

 TT (Transtorno de Tiques); 

                                                 
4 Co-morbidade é o termo utilizado para designar a ocorrência de dois ou mais transtornos em um mesmo 
indivíduo.  
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 Transtornos do Aprendizado. 

 Fatores genéticos desempenham papel importante na Gênese do TDAH. Estudos 

epidemiológicos mostram uma maior incidência5 da síndrome entre parentes de crianças 

com TDAH em comparação com parentes de crianças que não possuem o transtorno. 

Estudos realizados em gêmeos idênticos, ou seja, que possuem o mesmo material genético, 

apresentam concordância de 50%. Isto significa que o fator hereditário é importante, mas 

não o único na manifestação do TDAH, pois, se assim fosse, a concordância entre gêmeos 

idênticos deveria ser de 100%.  

 Alguns estudos apontam que fatores externos ou ambientais tais como complicações 

durante a gravidez e no parto, incluindo relatos de traumatismos neonatais, hipóxia6 pré e 

pós-natal, traumas obstétricos, rubéola intra-uterina e outras infecções, encefalite e 

meningite pós-natal, traumatismos crânio-encefálico (TCE), deficiência nutricional e 

exposição a toxinas, podem estar correlacionados com a ocorrência de TDAH. As causas 

não genéticas de TDAH compreendem menos de 10% dos casos  

 O uso de medicamentos no tratamento de indivíduos com o TDAH costuma 

produzir resultados eficazes na grande maioria dos casos, contribuindo para uma mudança 

radical na vida dessas pessoas. A classe de medicamentos de primeira escolha no 

tratamento do TDAH são os estimulantes. A atomoxetina e os antidepressivos 

compreendem outras opções. Além da terapêutica medicamentosa, o tratamento 

psicoterápico pode ser necessário para diversas situações clínicas, embora não sejam 

eficazes na remissão dos sintomas primários do transtorno. 

Dada a importância capital do diagnóstico adequado no tratamento e na busca da remissão 

do TDAH, bem como de outros transtornos, a pesquisa e a utilização de novos recursos de 

avaliação cognitiva utilizando técnicas computacionais inteligentes, mostram-se um objeto 

importante de investigação científica que envolve, necessariamente, uma equipe 

multidisciplinar. 

                                                                                                                                                     
 
5 Incidência, segundo MEDRONHO (2004), é a freqüência de casos novos de uma determinada doença, ou 
problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado 
período de tempo. Os casos novos, ou incidentes, são aqueles indivíduos não doentes no início do período de 
observação e, portanto, sob risco de adoecimento, que no seu decorrer acabam por adoecer. 
    
6  Hipóxia é a privação de oxigenação suficiente. 
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3. Novos Recursos Computacionais Aplicados a Neuropsicologia 
A Neuropsicologia integra conhecimentos de diferentes domínios. Ela origina-se da 

convergência da Ciência Médica em Neurologia e em Psicologia através do estudo dos 

efeitos de disfunções cerebrais sobre o comportamento e a cognição. A ênfase da 

Neuropsicologia humana engloba os indivíduos com as mais diferentes disfunções 

cerebrais, desordens psiquiátricas e desordens afetivas. Em um sentido amplo, a 

Neuropsicologia pode ser encarada como a uma ciência aplicada que verifica como as 

atividades específicas do cérebro são expressas em comportamentos observáveis. Esse 

ramo da ciência cresceu exponencialmente nas últimas duas décadas, juntamente com 

outras áreas de pesquisa ligadas à Neurociência.  

A utilização de novos recursos computacionais na área de Neuropsicologia é 

relativamente recente. Em um trabalho pioneiro, COSTA (2000) discute algumas questões 

relevantes envolvidas na criação e utilização de ambientes virtuais na reabilitação cognitiva 

de pacientes neurológicos e psiquiátricos e propõe uma ferramenta computacional interativa 

para apoiar a recuperação de habilidades cognitivas de pessoas com deficiências cerebrais 

variadas através de recursos de Realidade Virtual e estratégias da Neuropsicologia.  

Recentemente, DOMINGOS (2007) propôs um ambiente virtual 3D para apoiar o 

diagnóstico de TDAH. Ambos os trabalhos utilizam a tecnologia de Realidade Virtual para 

fins neuropsicológicos e demonstram a viabilidade do uso de novas tecnologias para fins de 

reabilitação e avaliação cognitiva. Trabalhos como esses mostram a importância de 

investigar novas tecnologias e a possibilidade de sua aplicação à área de Neuropsicologia, 

como a proposta neste trabalho de doutorado.  

Outro trabalho acadêmico que merece destaque pelo seu caráter pioneiro é o 

software intitulado “Construindo um espaço”, para aplicação em Psicopedagia7 

desenvolvido por uma psicopedagoga para auxiliar nos diagnósticos de problemas de 

aprendizagem, apresentado em ABREU (2004). Nesse trabalho são descritos, de forma 

                                                 
7 A Psicopedagogia nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do processo de aprendizagem e se tornou uma 
área de estudo específica que busca conhecimento em outros campos e cria seu próprio objeto de estudo. Ocupa-se do 
processo de aprendizagem humana: seus padrões de desenvolvimento e a influência do meio nesse processo. 
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objetiva, os processos de diagnóstico utilizado na clínica psicopedagógica8 e como o 

desenvolvimento de um software específico para essa aplicação pode ser realizado.  

Trabalhos como esses mostram a possibilidade de utilização de softwares que possuem um 

caráter lúdico, quer seja um jogo ou não, dentro do processo de avaliação cognitiva.  

 

3.1 Sistemas Inteligentes e Recursos para sua Implementação 
 

Os chamados “sistemas inteligentes” são basicamente aqueles que fornecem 

respostas e que solucionam problemas normalmente resolvidos apenas por humanos. Essas 

respostas devem ser apropriadas às situações específicas destes problemas, mesmo que 

essas condições sejam novas ou inesperadas, fazendo com que tal comportamento seja 

“único” ou até mesmo considerado “criativo”.  

A Inteligência Artificial (IA) é uma disciplina que estuda como as pessoas resolvem 

problemas e como as máquinas podem emular este comportamento humano de “solução de 

problemas”. A IA tenta entender o comportamento de entidades inteligentes. Mas, ao 

contrário da Filosofia e da Psicologia, que estão mais preocupadas com o estudo da 

inteligência dentro de um contexto de relações humanas, a IA é mais focada em como essas 

entidades podem ser criadas e utilizadas para determinados fins. 

O termo Inteligência Artificial surgiu em 1956, de uma reunião feita nos Estados 

Unidos que contou com cientistas de várias áreas do conhecimento, todos interessados no 

mesmo objetivo, no estudo de como poderiam ser criadas máquinas inteligentes, e de como 

estas afetariam os processos existentes. Existem várias definições de IA, dentre elas temos: 

 
“A arte da criação de máquinas que fazem funções que requerem inteligência 

quando feito por pessoas.” 
(KURZWEIL, 1990)  

 
“Campo de estudo que procura explicar e emular comportamento inteligente em 

termos de processos computacionais.” 
(SCHALKOFF, 1990) 

 

                                                 
8 A clínica psicopedagógica corresponde a um de seus campos de atuação da Psicopedagogia, cujo objetivo é diagnosticar 
e tratar os sintomas emergentes no processo de aprendizagem. O diagnóstico psicopedagógico busca investigar, pesquisar 
para averiguar quais são os obstáculos que estão levando o sujeito à situação de não aprender, aprender com lentidão e/ou 
com dificuldade; esclarece uma queixa do próprio sujeito, da família ou da escola. 

 17  



“Um ramo da ciência da computação que se dedica à automação de comportamento 
inteligente.” 

 (LUGER e STUBBLEFIELD, 1993) 
 

“A parte da Ciência da Computação que compreende o projeto de sistemas 
computacionais que exibam características associadas, quando presentes no 

comportamento humano, à inteligência.”  
(BARR e FEIGENBAUM, 1981) 

 

De forma sintética podemos considerar que sistemas computacionais inteligentes 

são sistemas que em sua construção não possuem somente características procedimentais, 

tendo também, capacidades de ir além dos processos estabelecidos pelo desenvolvedor 

humano, aprendendo, se adaptando e tomando decisões.   Desde 1956, a Inteligência 

Artificial veio se ramificando em novas áreas, criando centros de estudo em praticamente 

todo o mundo. Grande parte dessas áreas já conta com projetos implementados que 

deixaram o âmbito acadêmico. Como exemplo, dentro de empresas de grande porte, as 

ferramentas de Datamining (mineração de dados), são parte fundamental do processo de 

tomada de decisões, por gerarem informações de alta relevância estratégica, nem sempre 

observadas por analistas humanos. Na área de gerência de redes, detecção de intrusão, 

comércio eletrônico e educação a distância auxiliada por computador, a tecnologia de 

agentes inteligentes permite a flexibilidade da negociação entre o sistema e o usuário 

humano, além de estar sempre monitorando o ambiente, gerando informações que podem 

ser analisados posteriormente por outros sistemas inteligentes. 

Na área de Inteligência Artificial podem ser encontradas duas abordagens ou 

paradigmas diferentes: o Simbolista e o Conexionista.  Segundo CARVALHO (2005), a 

Inteligência Artificial Simbolista ou Cognitivista surgiu da união da Psicologia 

Comportamentalista dominante na década dos anos 50 nos E.U.A. e do computador digital 

comercialmente disponível na década dos anos 60. Segundo essa corrente de pensamento a 

Inteligência Artificial é a ciência que deve buscar os meios necessários à imitação mecânica 

da inteligência humana, como o mesmo “grau de eficiência”.  O paradigma simbolista, 

devido às influências recebidas da Psicologia Comportamentalista e da estrutura física dos 

computadores digitais, assume que os processos inteligentes são sempre realizados por uma 

seqüência de operações controladas por um elemento centralizador ou supervisor. Estas 

operações devem ser representadas por símbolos, que seriam a raiz da inteligência. A 
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inteligência propriamente dita estaria armazenada em símbolos especiais de alto nível 

denominados heurísticas. A inteligência se expressaria quando a máquina estivesse 

envolvida na solução de um problema específico, podendo ser sua eficiência medida. Além 

disso, a estrutura para a geração da inteligência seria lógica e não física, ou seja, qualquer 

autômato seria, por princípio, capaz de expressar inteligência desde que sua estrutura física 

comporte um sistema lógico-simbólico. A metodologia da Inteligência Artificial Simbolista 

pode ser descrita em três fases: 

• escolher uma atividade inteligente para estudo; 

• desenvolver uma estrutura lógico-simbólica capaz de imitá-la; 

• comparar a eficiência desta estrutura com a atividade inteligente real. 

Como a metodologia da Inteligência Artificial Simbolista se fundamenta na escolha 

de uma atividade inteligente, surgem as subdivisões do paradigma em especialidades, como 

por exemplo:  

• Processamento da Linguagem Natural, que trata de criar algoritmos capazes de 

entender a linguagem humana escrita e falada. Sistemas de processamento de 

linguagem devem possuir um conhecimento embutido muito grande, bem representado, 

de fácil acesso, além da capacidade de realizar inferência. Alguns sistemas já 

desenvolvidos podem dialogar dentro de certos contextos, resumir textos, e “entender” 

perguntas feitas para consultas a banco de dados;  

• Sistemas Especialistas, que são sistemas que imitam o raciocínio de um especialista 

em um dado ramo do conhecimento. Vários especialistas são consultados e seus 

procedimentos são codificados em uma base de conhecimentos. Os sistemas 

especialistas, SE, em geral, podem ser divididos em três partes: uma base de regras, 

uma memória de trabalho e um motor de inferência. Os Sistemas Especialistas 

restringem-se somente a alguns domínios específicos do conhecimento, tentando 

reproduzir boa parte do conhecimento de um especialista em determinado assunto. 

Ainda é inviável pensar na implementação de sistemas que respondam e reajam sobre 

temas gerais utilizando bases de conhecimento, sendo que para a representação desses, 

uma base de conhecimento extremamente extensa deve ser construída. Um dos 

exemplos de SE no Brasil é o projeto Seamed, produto integrado de especialistas da 

área médica e de profissionais da Ciência da Computação. Este trabalho iniciou-se em 
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1989, com o desenvolvimento de um sistema para diagnóstico de depressão (LYSSA). 

Em 1992 foi concluído o sistema SETA para apoio ao uso de psicofármacos nos 

transtornos afetivos;  

• Planejamento, que podem gerar planos para executar uma determinada tarefa a menor 

interferência humana possível. Dentro dessa sub-área da Inteligência Artificial 

encontramos a Programação Automática que é o estudo de como criar programas 

capazes de programar o computador com o mínimo de interferência humana; 

• Solução de Problemas, que busca desenvolver novas metodologias para resolver 

problemas matemáticos complexos que não podem ser resolvidos com exatidão em 

tempo razoável. A Inteligência Artificial busca, então, metodologias aproximativas para 

resolver o problema de forma aproximada e não exata, porém em tempo curto. 

• Reconhecimento de Padrões, que tem como objetivo desenvolver técnicas capazes de 

reconhecer diferentes tipos de padrões (visuais, de fala, imagens, comportamento ou 

fatos) de forma automática sem a interferência humana; 

• Aprendizado de Máquina, que se preocupa com a criação de algoritmos que permitam 

ao computador aprender com o ambiente ao qual está exposto.  Se fornecermos a um 

algoritmo de aprendizado uma grande massa de dados, ele será capaz de retirar algumas 

conclusões sobre as relações existentes nestes dados. Os algoritmos de aprendizado de 

máquina transformam dados em regras que expressam o que há de importante nos 

dados. 

A abordagem simbolista utiliza várias técnicas para implementar suas soluções, 

como  por exemplo, diferentes tipos de buscas, como a árvores de buscas e buscas 

heurísticas, bases de conhecimentos, associadas a regras de produção  e a sistemas de 

controle. 

Segundo CARVALHO (2005), o paradigma Simbolista da Inteligência Artificial foi 

oficialmente o único aceitável desde a década de 60 até os anos 80 quando um biólogo e 

físico, chamado John Hopfield, tomou modelos matemáticos simples de neurônios e com 

eles construiu uma rede neural com capacidade de simular a memória associativa humana, 

de acesso pelo conteúdo, e não pelo endereço como nos computadores digitais. Sua rede 

neural artificial, juntamente com o advento dos primeiros computadores paralelos, levantou 

importantes questões acerca do paradigma simbolista que, mesmo após 20 anos de intensas 
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pesquisas, não havia obtido resultados relevantes para a emulação da inteligência. Talvez, o 

maior dos questionamentos ao paradigma simbolista tenha sido a hipótese da suficiência de 

estruturas lógicas para o entendimento da mente humana (funcionalismo), desprezando 

completamente o maquinário cerebral.  

A corrente conexionista postula, contrariamente, aos simbolistas, que a estrutura do 

cérebro é fundamental para o entendimento da mente. Para os conexionistas, os processos 

mentais emergem do comportamento coletivo de uma população muito grande de 

elementos computacionais simples (ditos neurônios) que se conectam e trocam sinais de 

cooperação e competição entre si. A maneira como estes elementos computacionais se 

interligam é fundamental para o surgimento do processo mental emergente da população, 

daí o nome conexionista adotado por esta corrente de pensamento. Assim, para os 

conexionistas, o processo de processamento da informação inteligente não seria mais 

centralizado e seqüencial, mas paralelo e distribuído no espaço, pois cada neurônio da 

população executa suas atividades em diferentes locais do espaço e sem sincronia ou 

seqüenciamento com os demais. A inteligência, para os conexionistas não se encontra em 

regras heurísticas simbólicas, mas nas conexões entre os neurônios.     

Por adotarem um paradigma essencialmente estruturalista, os conexionistas iniciaram seus 

estudos no início dos anos 80 observando de perto o cérebro, suas regiões, seus núcleos e 

seus circuitos neuronais. Posteriormente, quando o paradigma se espalhou para áreas 

interessadas em suas aplicações e descompromissadas com o estudo da mente, o estudo do 

cérebro foi se tornando secundário para a continuação do paradigma. Aqueles interessados 

nos mistérios da mente criaram um novo paradigma denominado “Neurociência 

Computacional”. A Neurociência Computacional é a área da Neurociência que tem por 

objetivo propor modelos matemáticos e computacionais para simular e entender a função e 

os mecanismos do sistema nervoso. Por sua própria natureza ela é uma ciência 

interdisciplinar que combina diferentes campos do saber, como a Neurobiologia, a Física, a 

Ciência da Computação , a Engenharia Elétrica, a A Matemática Aplicada e a 

Psicobiologia. A Neurociência Computacional é uma área de pesquisa muito jovem e 

dinâmica, englobando várias técnicas matemáticas e computacionais em diversos níveis de 

abordagem. O seu uso tem sido crescente em Neurociência e Ciências Cognitivas e nas 

áreas de interface entre elas e as chamadas ciências exatas. 
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Uma preocupação que permeia toda a área de Inteligência Artificial é a 

representação do conhecimento. Alguns dos modelos mais utilizados para a representação 

do conhecimento são: 

• Redes Semânticas: Proposta por Quillian em 1968. Utiliza o formalismo de nodos e 

arcos para a representação, explicando diversos resultados experimentais sobre o 

comportamento da memória humana. Uma rede semântica é uma notação gráfica 

composta por nodos interconectados. As redes semânticas podem ser usadas para 

representação de conhecimento, ou como ferramenta de suporte para sistemas 

automatizados de inferências sobre o conhecimento. É considerada como uma forma de 

programação orientada a objetos e tem as vantagens que esses sistemas normalmente 

apresentam, incluindo a modularidade e a facilidade de visualização por parte das 

pessoas. Por trás da aparência de simples diagramas de nós e links, as redes semânticas 

têm sido um sucesso, pelo mesmo motivo que o Prolog foi melhor sucedido que os 

provadores de teoremas lógicos de primeira-ordem, porque a maioria dos formalismos 

das redes semânticas, tem um modelo muito simples de execução. Programadores 

podem construir grandes redes e ainda ter uma boa idéia sobre quais queries serão mais 

eficientes, porque é muito simples visualizar os passos do processo de inferência. As 

redes semânticas se concentram nas categorias de objetos e relacionamento entre eles. 

Os nodos representam substantivos, adjetivos, pronomes e nomes próprios. Os arcos 

são reservados basicamente para representar verbos transitivos e preposições. Algumas 

dessas redes foram desenvolvidas explicitamente para a implementação de hipóteses 

sobre os mecanismos de cognição humanos, enquanto outros foram desenvolvidos 

primariamente para eficiência computacional. Algumas vezes, razões computacionais 

podem levar às mesmas conclusões que as evidencias psicológicas, provando que existe 

uma ligação conceitual entre elas. 

• Frames: O modelo de frames para a representação do conhecimento foi introduzido 

inicialmente em 1975 por Marvin Minsky. Em geral, um frame é uma coleção de 

atributos, chamados de slots, e valores, que descrevem alguma entidade do mundo. Os 

frames integram conhecimento declarativo sobre objetos e eventos e conhecimento 

procedimental sobre como recuperar informações ou calcular valores.  

Os atributos também apresentam propriedades, que dizem respeito ao tipo de valores e 
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às restrições de numero que podem ser associadas a cada atributo. Essas propriedades 

são chamadas “facetas”. Assim como nas redes semânticas, uma das características nos 

frames é a possibilidade de que sejam criados novos subtipos de objetos que herdem 

todos as propriedades da classe original. Essa herança é bastante usada tanto para a 

representação do conhecimento como para a utilização de mecanismos de inferência. 

• Redes Bayesianas são um modelo de representação do conhecimento que trabalham 

com o conhecimento incerto e incompleto através da Teoria da Probabilidade 

Bayesiana, publicada pelo matemático Thomas Bayes em 1763. O conhecimento 

incerto é aquele que apresenta deficiências. Em algum momento, os dados podem ter 

uma representação não exata, parcial ou aproximada da realidade (BHATNAGAR et al, 

1986). Essa representação tem como uma das suas principais características a 

adaptabilidade, podendo, a partir de novas informações, e com base em informações de 

fundo verdadeiro, gerar alterações nas dependências e nos seus conceitos. Permite, 

dessa forma, que as probabilidades não sejam meros acasos, podendo confirmar e criar 

novos conceitos. É importante observar que o modelo baseia-se em probabilidades 

prévias mais algumas informações com nível de incerteza, para representar o 

conhecimento. Um modelo totalmente incerto não seria de grande utilidade e não teria 

ponto de partida para a manipulação de suas situações e a geração de novas 

representações. A representação da Rede Bayesiana é feita através de um grafo 

direcionado acíclico, no qual os nós representam variáveis de um domínio e os arcos 

representam a dependência condicional ou informativa entre as variáveis. Para 

representar a força da dependência, são utilizadas probabilidades, associadas a cada 

grupo de nós pais-filhos na rede (PEARL, 1988).  

 

 

Figua 3.1.1 – Exemplo de Rede Bayesiana mostrando as folhas da árvore independentes entre si.  
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Atualmente a utilização das Redes Bayesianas tem crescido bastante para a 

resolução de problemas relacionados à WEB. A filtragem de SPAM, usualmente feita 

através da utilização de filtros que não contém inteligência, está com projetos tal como o 

Bogofilter (RAYMOND, 2003), que propõe a utilização de mecanismos de Inteligência 

Artificial para aumentar a sua eficiência.  

 Ao longo deste trabalho de pesquisa várias técnicas inteligentes foram investigadas, 

no entanto, duas delas foram utilizadas para avaliação cognitiva e análise inteligente dos 

resultados experimentais: um modelo híbrido neurofuzzy denominado ANFIS e as Redes 

Bayesianas. Essas técnicas serão detalhadas nas próximas seções. 

  

3.2 Lógica Fuzzy e Redes Neurais como Ferramentas Inteligentes 
Novas tecnologias são inventadas devido às necessidades específicas. O advento da 

lógica fuzzy foi causado pela necessidade de um método capaz de expressar de uma maneira 

sistemática quantidades imprecisas, vagas, mal-definidas. Por exemplo, em vez de se 

utilizar um modelo matemático, os controladores baseados em lógica fuzzy podem ser 

investidos com o conhecimento experimental de operadores humanos já treinados, fazendo 

com que com que a ação de controle seja tão boa e consistente como a deles. A lógica fuzzy 

é também útil em tarefas de tomadas de decisão, onde as variáveis individuais não são 

definidas em termos exatos. 

Os sistemas de decisão criados com lógica fuzzy são normalmente robustos, operam 

com falta de regras ou regras defeituosas, necessitam menos regras, e pode-se avaliá-las 

paralelamente, acumulando-se evidências contra e a favor. Esses sistemas são mais fáceis 

de entender, manter, testar e podem ser prototipados em menos tempo que muitos outros 

mecanismos.  

A característica especial da lógica fuzzy, também referida como lógica nebulosa, 

lógica difusa e em alguns casos por teoria de possibilidades, é a de representar uma forma 

inovadora de manuseio de informações imprecisas, de forma muito distinta da teoria da 

probabilidade. A lógica fuzzy provê um método de traduzir expressões verbais, vagas, 

incertas e qualitativas, comuns na comunicação humana em uma forma compreensível 

pelos computadores. A Figura 3.2.1 mostra sinteticamente a utilização de lógica fuzzy para 

aproximação de funções.  
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Figura 3.2.1: Aproximação de funções utilizando lógica fuzzy. 

 
A tecnologia possibilitada pelo enfoque fuzzy tem um imenso valor prático, na qual 

se torna possível a inclusão da experiência de operadores humanos, possibilitando 

estratégias de tomadas de decisão em problemas complexos. 

A teoria fuzzy pode, também, ser agregada aos sistemas de redes neurais, os 

chamados sistemas neurofuzzy, que aumentam a capacidade de aprendizado através de 

interface com dados numéricos, informações vagas, incertas, qualitativas, comunicações 

verbais, capacidade de aprendizado e de formulação de estratégias de tomadas de decisão 

que são características humanas, portanto a teoria fuzzy, redes neurais e redes neurofuzzy 

são referidas como inteligentes, devido ao fato de emularem a inteligência humana.   

Controladores que combinam técnicas convencionais e inteligentes são geralmente 

utilizados no controle inteligente de sistemas dinâmicos complexos. Controladores fuzzy 

operacionais ou supervisórios representam um típico exemplo onde apenas uma função de 

controle da estratégia global utiliza o enfoque fuzzy. Controladores fuzzy operacionais 

automatizam apenas o que tradicionalmente tem sido legado aos seres humanos como 

tarefa. Por exemplo, os sistemas supervisórios de controles industriais, onde o valor de 

referência (set-point) podem ser controlados por uma estratégia fuzzy, representam uma 

aplicação bem sucedida na área industrial. Nesses casos, a experiência de um operador 

humano pode ser capturada em um controlador fuzzy, providenciando uma técnica 

heurística para se projetar os algoritmos de supervisão. 

A implementação de sistemas de controle e decisão baseados em lógica fuzzy 

freqüentemente se torna eficiente devido aos seguintes pontos: 
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–  Estratégias de controle fuzzy nascem da experiência e de experimentos, em vez de 

modelos matemáticos, que são mais complexos e muitas das vezes não conhecidos 

para uma determinada situação. Uma implementação lingüística se torna muito mais 

rápida de se implementar. 

– Estratégias de controle fuzzy envolvem um número muito grande entradas, a minoria 

das relevantes apenas para condições especiais. Tais entradas são ativadas apenas 

quando condições específicas prevalecem. Dessa forma, algumas condições raras ou 

excepcionais podem ser incorporadas com pouquíssimo overhead computacional, e 

ainda assim a estrutura de software permanece transparente e compreensível. 

– Estratégias de lógica fuzzy implementadas em produtos comerciais, voltadas para o 

mercado de massa, mostram-se ser de custo baixo. Comparadas com soluções 

convencionais de controle, a lógica fuzzy é freqüentemente mais eficiente, ao se 

comparar a codificação e o tempo computacional de execução.  

  

Uma outra ferramenta muito poderosa em controle inteligente é aplicação de redes 

neurais artificiais, que emulam as funções biológicas de baixo nível em nosso cérebro para 

resolver tarefas de controle. Redes neurais têm a capacidade de aprender como controlar 

um sistema, através de exemplos numéricos entre dado de entrada e saída do mesmo, 

enquanto que a técnica fuzzy pode aprender através de exemplos semânticos. 

Um sistema inteligente ideal permitiria a criação de sistemas autônomos, os quais 

poderiam executar complexas tarefas de controle sob todas as condições de operação de um 

processo, mesmo na presença de falhas, sem supervisão ou intervenção de operadores 

externos.  

Outra possibilidade oferecida por técnicas inteligentes é a criação de sistemas 

adaptativos. Sistemas adaptativos são sistemas que se adaptam ao usuário, semelhantes aos 

modelos de alunos dos Sistemas de Tutores Inteligentes (STI). Diferentes técnicas podem 

ser utilizadas para prover adaptação. Lógica fuzzy, por exemplo, utiliza regras que 

expressam as imprecisões e as aproximações do mundo real. Através de técnicas de 

aprendizado e generalizações utilizando exemplos particulares provenientes da observação 

do comportamento do processo numa situação dinâmica, ou variante no tempo é possível, 
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utilizando lógica fuzzy, implementar algo próximo ao raciocínio indutivo. Esse enfoque é 

geralmente referido como controle fuzzy aprendiz ou como controle fuzzy adaptativo. 

Vantagens significativas podem ser obtidas de controladores que podem aprender com a 

experiência, de tal forma que quando uma situação é encontrada repetidamente, estes 

controladores saberão como gerenciar o problema. Os sistemas fuzzy adaptativos podem se 

ajustar às mudanças no ambiente devido à sua habilidade de aprender e explicar seu 

raciocínio, além de poderem ser modificados e estendidos. Tal equilíbrio entre a 

aprendizagem por exemplos e as codificação do conhecimento humano explícito fazem 

com que tais sistemas sejam muito robustos, extensíveis e passíveis de serem aplicados em 

uma larga gama de problemas.  

A lógica fuzzy fornece recursos para a captura de incertezas associadas com os 

processos de pensamento humano, através do emprego de definições lingüísticas de 

variáveis utilizadas em um sistema com uma base de regras. Esse sistema de base de regras 

pode expressar o comportamento de um processo, através de relações do tipo 

SE....ENTÃO, que podem ser obtidas, por exemplo, através da entrevista de operadores do 

processo que está sendo modelado. Na ausência de operadores humanos, treinados no 

processo, o comportamento dos sistemas está geralmente contido em conjuntos de dados. 

Pode ser complexo, ou muito dispendioso se extrair regras SE....ENTÃO através de 

manuseio dos dados. Entretanto, as redes neurais, treinadas com os conjuntos de dados que 

contém o comportamento desejado do sistema, podem extrair tais regras e passá-las ao 

controlador fuzzy. Assim, a combinação dessas duas tecnologias pode conter uma resposta 

completa aos problemas de projeto de sistemas inteligentes. 

As redes neurais oferecem características inteligentes muito interessantes, tais 

como: aprendizagem, adaptação, tolerância à falhas e generalização. Assim, o ponto forte 

de aplicação de redes neurais está em reconhecimento de padrões, reconhecimento de 

caracteres e formas, estimação de funções não-lineares, previsões financeiras e controle de 

processos. Na ausência de modelos matemáticos, as redes podem utilizar um histórico de 

dados para modelos preditivos. A Tabela 3.2.1 mostra de forma sintética uma comparação 

entre algumas características de sistemas fuzzy e redes neurais. 
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Tabela 3.2.1: Comparação entre sistemas fuzzy e neurais. 

 Sistemas fuzzy Redes Neurais 
Aquisição de conhecimento Especialistas humanos Dados Numéricos 
Método de treinamento Interação/indução Algoritmos/ajuste de pesos 
Tipo de incerteza Qualitativa/quantitativa Quantitativa 
Raciocínio Busca heurística Computação paralela 
Interface lingüística Explícita Não evidente 
Tolerância a falhas Evidente Muito Alta 
Robustez Muito alta Muito alta 

 
Em projetos baseados em controle inteligente, as mais promissoras soluções são as 

que combinam as características de lógica fuzzy e de redes neurais. Por convenção, os 

sistemas neurofuzzy são aqueles que consistem de uma rede neural que possa de alguma 

forma gerar as regras e/ou as funções de pertinência para os sistemas fuzzy. Em síntese a 

designação neurofuzzy significa a incorporação de uma rede neural em um sistema fuzzy 

existente. Em contraste aos sistemas neurofuzzy, o termo rede fuzzyneural (RFN) refere-se 

à incorporação da tecnologia fuzzy em sistema neural. Uma das mais comuns de 

implementação é fuzzificação dos dados de entrada. Ambos os enfoques neurofuzzy e 

fuzzy neural possibilitam a extração de regras de dados numéricos. 

 

3.3 Modelo ANFIS  
Todo modelo desenvolvido tem limitações. As redes neurais são ótimas em 

reconhecimento de padrões, porém não são boas em explicar como obtêm suas respostas. 

Os sistemas fuzzy podem raciocinar com informações imprecisas, seus resultados são 

facilmente explicáveis, mas não podem adquirir automaticamente as regras que utilizam 

para produzir os resultados. Essas limitações, em geral, são suprimidas com a combinação 

dessas técnicas formando um sistema híbrido. Os sistemas neurofuzzy estão entre os 

sistemas híbridos mais pesquisados na atualidade, por associarem vantagens de duas 

técnicas de modelagem muito populares como as Redes Neurais Artificiais (RNA) e a 

Lógica Fuzzy. Esses sistemas combinam a capacidade de aprendizado das RNA com o 

poder de interpretação lingüístico dos sistemas de inferência fuzzy. O interesse por esse 

sistema deve-se principalmente à confluência dos seguintes fatores:  

• aplicabilidade dos algoritmos de aprendizado desenvolvidos para redes neurais; 

• possibilidade de promover a integração  de conhecimentos (implícito e explícito); e 
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• possibilidade de extração  de conhecimento, sob o formato de regras fuzzy, a partir 

de um conjunto de dados. 

O sistema neurofuzzy Adaptive Network-based Fuzzy Inference System (ANFIS) foi 

proposto por JANG (1997). A Figura 3.3.1 apresenta a arquitetura geral ANFIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.1: Sistema de Inferência neurofuzzy ANFIS. 

Como pode ser observado na Figura 3.3.1, pode-se representar um sistema de 

inferência fuzzy como uma rede neural multicamada direta. A primeira camada representa 

as funções de pertinência da entrada, a segunda representa as regras, a terceira representa as 

funções de pertinência da saída e a quarta representa o somatório das saídas da terceira 

camada.  

A configuração de sistema ANFIS é muito simples. Primeiramente, devem ser 

escolhidas quantas e quais serão as funções de pertinência para a entrada do sistema. 

Depois, usam-se os dados de treinamento de entrada-saída para treinar o sistema. É 

importante ressaltar que o sistema será bem modelado se o conjunto de treinamento for 

suficientemente representativo, ou seja, que possua uma distribuição razoável de valores 

para que se torne possível interpolar todos os valores para a operação do sistema.  

O treinamento do modelo ANFIS é realizado em duas etapas. Na primeira etapa os 

parâmetros dos antecedentes ficam fixos e os conseqüentes são estimados pelo método dos 
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mínimos quadrados ordinários (MQO). Já na segunda etapa os parâmetros dos 

conseqüentes ficam fixos e os parâmetros dos antecedentes são ajustados pelo algoritmo 

Gradiente Descendente. O processo de aprendizado termina quando é atingida a tolerância 

do erro médio quadrático ou o número máximo de épocas definido pelo usuário. 

O modelo de inferência fuzzy implementado no ANFIS é o de Takagi-Sugeno de 

primeira ordem, onde a saída de cada regra é uma combinação linear das variáveis de 

entrada: 

Regra: SE x1 é A E x2 é B ENTÃO y= px1+qx2+r. 

 

A saída do sistema é obtida pela média ponderada (procedimento de defuzzificação) 

das saídas de cada regra, usando-se o grau de disparo (firing strength) destas regras como 

pesos de ponderação.  

Como sistemas neurofuzzy são arquiteturas, que utilizam sistemas fuzzy para 

representar e processar o conhecimento de forma clara e de fácil interpretação, e que 

aproveitam a capacidade de aprendizado das redes neurais, modelos utilizando redes 

neurais e sistemas baseados em regras fuzzy têm surgido como uma alternativa aos modelos 

tradicionais em diagnóstico médico. Em CASTANHO (2007) é apresentado um sistema 

híbrido, baseado no modelo ANFIS (Adaptative-Network-Based Fuzzy Inference System), 

que combina a capacidade de aprendizagem das redes neurais com a facilidade de 

interpretação dos sistemas fuzzy, para prognóstico de câncer de próstata utilizando dados de 

190 pacientes submetidos a prostatectomia radical. Segundo a autora desses trabalhos 

temos que:  

“Os sistemas neurofuzzy são uma boa opção para o desenvolvimento de sistemas de 
diagnóstico quando se dispõe de um grande número de dados experimentais.” 

(CASTANHO, 2007) 

 
3.4 Redes Bayesianas 
 

Alguns pesquisadores como MARQUES e DUTRA (2007) dividem os estudos 

realizados em Inteligência Artificial em duas grandes áreas: o desenvolvimento de sistemas 

que agem como humanos (robôs) e o desenvolvimento de sistemas que agem 

racionalmente. Dentro do contexto dos sistemas que agem racionalmente, duas abordagens 

principais podem ser utilizadas: raciocínio lógico e raciocínio probabilístico. O raciocínio 
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lógico pondera sobre o conhecimento prévio a respeito do problema e, sobre esta base de 

conhecimento retira suas conclusões. Esta abordagem, apesar de poderosa, pode não ser útil 

em situações onde não se conhece previamente todo o escopo do problema, para estes 

casos, o raciocínio probabilístico surge como uma boa opção.  

Um sistema que possa atuar em situações de incerteza deve ser capaz de atribuir 

níveis de confiabilidade para todas as sentenças em sua base de conhecimento, e ainda, 

estabelecer relações entre as sentenças. As Redes Bayesianas oferecem uma abordagem 

para o raciocínio probabilístico que engloba teoria de grafos, para o estabelecimento das 

relações entre sentenças e ainda, teoria de probabilidades, para a atribuição de níveis de 

confiabilidade. Como as Redes Bayesianas são grafos acíclicos dirigidos que representam 

dependências entre variáveis em um modelo probabilístico, ela representa uma boa 

estratégia para lidar com problemas que tratam incertezas, onde conclusões não podem ser 

construídas apenas do conhecimento prévio a respeito do problema.  

Matematicamente, uma Rede Bayesiana é uma representação compacta de uma 

tabela de conjunção de probabilidades do universo do problema. Por outro lado, do ponto 

de vista de um especialista, Redes Bayesianas constituem um modelo gráfico que 

representa de forma simples as relações de causalidade das variáveis de um sistema.  

Uma Rede Bayesiana consiste do seguinte: 

• Um conjunto de variáveis e um conjunto de arcos ligando as variáveis; 

• Cada variável possui um conjunto limitado de estados mutuamente 

exclusivos; 

• As variáveis e arcos formam um grafo dirigido sem ciclos; 

• Para cada variável A que possui pais B1, ..., Bn, existe uma tabela de 

probabilidades  P(A\ B1, ..., Bn).  

Uma vez definida a topologia da rede, basta especificar as probabilidades dos nós 

que participam em dependências diretas, e utilizar estas para computar as demais 

probabilidades que se deseje. 

Para aplicação da regra de Bayes precisamos de três termos: uma probabilidade 

condicional e duas incondicionais. Inferências sobre Redes Bayesianas podem ser 

executadas em tempo linear, porém, para a maioria das topologias de rede, inferências 
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possuem complexidade NP-hard. Algumas técnicas podem ser aplicadas para se obter 

tempo linear, mesmo em topologias que impossibilitariam este fato, entretanto, este ainda é 

um dos grandes desafios ao se desenvolver uma.  

A maior parte das pesquisas sobre Redes Bayesianas começou na década de 90. 

Desde esta época, as Redes Bayesianas vêem sendo utilizadas para a solução de vários tipos 

de problemas em diversas áreas, como por exemplo: aprendizado de mapas, interpretação 

de linguagem e visão, entretanto, seu principal foco de utilização tem sido a área de 

diagnósticos, principalmente, diagnósticos médicos. A seguir serão apresentados alguns 

projetos: 

. Pathfinder, Heckerman 1990. Stanford – Sistema para diagnósticos de problemas nas 

glândulas linfáticas. O sistema trata mais de 60 enfermidades sob as probabilidades de mais 

de 100 causas (sintomas e resultados de testes médicos).  

. Map Learning, Ken Basye 1990. Brown University – Este projeto combina problemas de 

diagnóstico e teoria de decisão. Um robô deve percorrer um “labirinto”, procurando 

aprender os caminhos percorridos e, ao mesmo tempo, explorar caminhos desconhecidos. O 

robô deve ponderar entre seguir um caminho conhecido até seu objetivo e a tentativa de se 

descobrir um novo caminho.  

. AutoClass, NASA´s Ames Research Center, 1998 - Sistema de exploração e aquisição de 

conhecimento espacial. Este projeto está desenvolvendo uma Rede Bayesiana que permita a 

interpolação automática de dados espaciais oriundos de diferentes observatórios e 

planetários espalhados pelo mundo.  

. Lumiere, Microsoft Research, 1998 – O projeto pretende criar um sistema que possa 

automaticamente e inteligentemente interagir com outros sistemas, antecipando os objetivos 

e necessidades dos usuários.  

 No Brasil, podemos encontrar outros projetos aplicados ao auxílio de diagnósticos 

médicos como o projeto executado por PESSETE e VIEIRA (2002), onde é descrita a 

utilização do sistema especialista sistema de apoio à decisão médica baseado na aplicação 
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de redes probabilísticas (Redes Bayesianas) denominado SEAMED V 2.0, usando o 

domínio de conhecimento em cardiopatias congênitas.  

Outro exemplo é o sistema proposto por SAHEKI (2005), onde foi construído um 

sistema especialista aplicado ao diagnóstico de doenças cardíacas usando como ferramenta 

computacional redes bayesianas. Nesse trabalho foi desenvolvido um software livre 

multiplataforma para definir redes bayesianas denominado iBNetz. 

Para termos uma idéia de como é construída uma Rede Bayesiana, vamos apresentar 

um exemplo clássico extraído de PEARL (1988).  

• Situação: “Um sistema de alarme instalado em uma casa é ativado com grande 

confiabilidade pela intrusão de estranhos, mas também responde quando 

existem pequenos tremores de terra. Dois vizinhos se comprometem em 

telefonar para o emprego do dono da casa quando ouvirem o alarme: 

– Maria: costuma ouvir música muito alta e por vezes não ouve o alarme; 

– João: telefona sempre que ouve o alarme, mas por vezes confunde o alarme 

com o toque do telefone.” 

• Questão: Dada a evidência de que alguém telefonou ou não telefonou, 

gostaríamos de estimar a probabilidade de haver um assalto. 

• Solução:  

• O primeiro passo é especificar a topologia da rede, como pode ser verificado 

na Figura 3.4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4.1: Topologia da Rede Bayesiana para o problema do alarme.  
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• Em seguida é construída a tabela de probabilidades condicionadas para cada 

nó, que pode ser visualizada na Tabela 3.4.1; 
Tabela 3.4.1: Tabela de probabilidades condicionadas para cada nó 

 
• Finalmente é calculada a distribuição conjunta de probabilidade, como pode 

ser verificado na Figura 3.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.2: Solução para o problema do alarme usando Rede Bayesiana. 
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  O próximo exemplo foi extraído de MARQUES e DUTRA (2007) e mostra como as 

probabilidades podem ser calculadas usando as Redes Bayesianas para um diagnóstico 

médico.  

• Situação: “um médico sabe que a meningite causa torcicolo em 50% dos 

casos. Porém, o médico também conhece algumas probabilidades 

incondicionais que dizem que, um caso de meningite atinge 1/50000 pessoas 

e, a probabilidade de alguém ter torcicolo é de 1/20. ”  

• Para aplicação da regra de Bayes precisamos de três termos: uma 

probabilidade condicional e duas incondicionais.: Considere T e M, 

respectivamente, como a probabilidade incondicional de um paciente ter 

torcicolo e a probabilidade incondicional de um paciente ter meningite. 

Assim:  

P(T|M) = 0.5 (probabilidade de ter torcicolo tendo meningite)  

P(M) = 1/50000  

P(T) = 1/20  

Aplicando a rede de Bayes:  

P(M|T) = (P(T|M)P(M))/P(T) = (0.5 x 1/50000)/(1/20) = 0.0002  

Ou seja, é esperado que apenas 1 em 5000 pacientes com torcicolo tenha meningite. 

Note que mesmo tendo torcicolo uma alta probabilidade nos casos de meningite (0.5), a 

probabilidade de um paciente ter meningite continua pequena, devido ao fato de a 

probabilidade incondicional de torcicolo ser muito maior que a probabilidade de meningite.  

Uma argumentação válida surge do fato de que o médico poderia também possuir a 

probabilidade incondicional P(M|T), a partir de amostras de seu universo de pacientes, da 

mesma forma que P(T|M), evitando o cálculo realizado anteriormente. Porém, imagine que 

um surto de meningite aflija o universo de pacientes do médico em questão, aumentando o 

valor de P(M). Caso P(M|T) tenha sido calculado estatisticamente a partir de observações 

em seus pacientes, o médico não terá nenhuma idéia de como este valor será atualizado 

(visto que P(M) aumentou). Entretanto, caso tenha realizado o cálculo de P(M|T) em 

relação aos outros três valores (como demonstrado) o médico verificará que P(M|T) 

crescerá proporcionalmente em relação a P(M).  
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Considere agora que um paciente pode estar com problema de coluna C, dado que está 

com torcicolo: P(C|T) = (P(T|C)P(C))/P(T).  

Utilizando P(M|T) podemos calcular a probabilidade relativa de C em M dado T, ou, 

em outras palavras, a marginalização de M e C. Considerando que P(T|C) = 0.8 e P(C) = 

1/1000. Então:  

P(M|T)/P(C|T) = (P(T|M)P(M))/(P(T/C)P(C)) = (0.5 x 1/50000)/(0.8 x 1/1000) = 1/80  

Isto é, Problema de coluna C é 80 vezes mais comum que meningite M, dado 

torcicolo. Estes e outros exemplos mostram que Redes Bayesianas constituem uma forma 

natural para representação de informações condicionalmente independentes. E ainda, 

possibilitam a representação compacta de uma tabela de conjunção de probabilidades. Em 

outras palavras, Redes Bayesianas, oferecem uma boa solução para problemas onde 

conclusões não podem ser obtidas apenas do domínio do problema, onde, o uso de 

probabilidades é exigido, como é o caso na área médica para auxílio ao diagnóstico.  

A criação e a utilização de Redes Rayesianas envolvem um corpo de conhecimento 

teórico próprio, que pode ser encontrado de forma clara e sintética em MARQUES e 

DUTRA (2007). 
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4. Jogos e Técnicas Inteligentes na Captura e Avaliação 

Cognitiva 
A pesquisa desenvolvida neste trabalho de doutorado, em sua etapa inicial, envolveu 

o estudo das funções e disfunções executivas, testes neuropsicológicos utilizados em sua 

avaliação e a escolha de uma patologia no caso o TDAH, para avaliar suas principais 

características e a possibilidade de utilização de recursos de inteligentes para auxiliar no 

processo de avaliação cognitiva. A investigação de diferentes recursos de inteligência 

artificial e técnicas de desenvolvimento de jogos que possibilitaram a implementação de um 

jogo computacional especificamente concebido e implementado para realizar Captura 

Cognitiva e auxiliar no processo de diagnóstico do TDAH.  

Ao longo desse processo de pesquisa foi escolhido um teste neuropsicológico 

utilizado clinicamente no diagnóstico de disfunções executivas o Teste do Mapa do 

Zoológico que serviu de inspiração para a implementação de dois jogos: o Jogo do 

Zoológico e o Jogo do Supermercado.  

 

4.1 – O teste do Mapa do Zoológico 
 
O Zoo Map Test contido na Bateria Behavioural Assessment of Disexecutive 

Syndrome (BADS) é um exemplo clássico de um teste neuropsicológico para avaliação de 

disfunção executiva que envolve a realização de tarefas de planejamento e execução um 

percurso em labirinto. Esse teste, padronizado e patenteado, atualmente é realizado em 

papel e serviu de inspiração inicial para o desenvolvimento de um jogo inteligente que 

possibilitasse a avaliação de possíveis portadores de TDAH. Originalmente, ele possui duas 

versões. A primeira versão visa avaliar a capacidade de planejamento, enquanto a segunda 

avalia a capacidade de execução. Ambas as versões possuem o mesmo mapa com diversas 

regiões e as mesmas regras básicas. Segundo ANDRADE et al (2004a), a Figura 4.1.1 

mostra um esboço do mapa e as suas respectivas regiões que podem ser encontradas no 

Teste do Mapa do Zoológico. 
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Figura 4.1.1: Esquema das regiões do Teste do Mapa do Zoológico. 

Na Figura 4.1.1 é possível observar treze regiões não pontilhadas, onde o jogador só 

passar uma vez. Caso alguma destas partes seja percorrida novamente, marca-se um 

 de erro. Por exemplo, se um mesmo caminho não pontilhado tiver sido usado três 

 dois pontos de erro serão marcados. Desconta-se, também, um ponto para cada vez 

 jogador não fizer um caminho contínuo pelas vias como, por exemplo, pular de um 

para o outro passando pela grama. 

Na versão 1 é  apresentado  um mapa de um jardim zoológico onde locais 

tórios devem ser visitados e regras específicas devem ser seguidas. O paciente deve 

 uma estratégia válida para cumprir o percurso. A atividade avaliada nessa versão do 

primordialmente, é a capacidade de planejamento. A Figura 4.1.2 mostra um esboço 

versão em papel. 

 

 

 

 

 

 

 38  



 

 
 

apre

ness

em 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.1.2: Teste do Mapa do Zoológico - Versão 1. 
 

A versão 2 possui o mesmo trajeto e as mesmas regras específicas da versão 1, 

sentando um percurso válido que deve ser seguido pelo paciente. A atividade avaliada 

a versão é a capacidade de execução. A Figura 4.1.3 mostra um esboço dessa versão 

papel. 
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Figura 4.1.3: Teste do Mapa do Zoológico – Versão 2. 
 
Em ambas as versões o teste é realizado utilizando canetas de diferentes cores para 

ar a seqüência em que o paciente está realizando os trajetos possíveis. Enquanto o 
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paciente executa seu trajeto, o avaliador precisa marcar quais cores foram utilizadas e em 

que ordem para posterior avaliação. A avaliação final do resultado é realizada utilizando 

uma tabela com os percursos válidos e pontos são atribuídos aos trajetos realizados na 

ordem correta. Caso o paciente cometa erros ou não considere as regras estipuladas pontos 

são retirados do seu escore. O valor dos pontos obtidos e o tempo de realização do teste são 

utilizados para gerar um escore final, que segundo uma tabela pré-definida, indica o grau de 

comprometimento global do paciente. A Figura 4.1.4 mostra o formulário de avaliação 

utilizado para controle pelo neuropsicólogo no processo de avaliação.  

 

 

Figura 4.1.4: Quadro de avaliação do Teste do Mapa do Zoológico. 
 
 
Após avaliação do teste do Mapa do Zoológico e uma detalhada pesquisa do 

processo de diagnóstico de portadores de TDAH, foi prototipada uma versão computacional 

de um jogo em 3D, inspirado do teste do mapa do zoológico, intitulado Jogo do Mapa do 

Zoológico. O objetivo principal dessa primeira versão do jogo foi investigar algumas 
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questões com relação às tecnologias empregadas, interface com o usuário, criação das 

regras e a possibilidade de utilização de recursos de inteligência artificial para facilitar o 

processo de captura e avaliação cognitiva. A Figura 4.1.5 mostra a interface criada nessa 

etapa do trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.5: Interface do Jogo do Zoológico. 
 
A principal crítica realizada no processo de validação do Jogo do Zoológico, pelo 

psiquiatra e pelos neuropsicólogos foi a dificuldade de traçar uma estratégia, a priori, pelo 

paciente em um jogo em 3D. Para solucionar o problema foi acrescentado um mapa em 2D 

na interface. Após uma reavaliação do jogo pela equipe, foram introduzidas duas alterações 

significativas: a primeira foi a mudança de contexto de uma visita ao jardim zoológico para 

compras em um supermercado, sugerida pelo Dr. Paulo Mattos, para que o jogo envolvesse 

uma atividade mais ligada cotidiano de  pacientes adultos (público alvo de nossa pesquisa), 

a segunda alteração foi a utilização de 2D para tornar mais clara atividade e facilitar as 

funções de planejamento  e execução das tarefas solicitadas ao paciente durante o jogo.  

Estas alterações foram implementadas e incorporadas em um novo jogo intitulado Jogo do 

Supermercado.  
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4.2 Detalhamento do Jogo do Supermercado 
 

O Jogo do Supermercado, concebido para auxiliar na avaliação de disfunção 

executiva, mas especificamente no TDAH, foi definido após a investigação do processo de 

diagnóstico realizado por neuropsicólogos através da utilização de testes neuropsicológicos. 

Esses testes, na sua maioria, envolvem percursos semelhantes labirintos e/ou execução de 

tarefas específicas. O Jogo do Supermercado foi inspirado no Teste do Mapa do Zoológico 

(Zoo Map Test). 

O Jogo do Supermercado é basicamente um labirinto que deve ser percorrido 

enquanto o jogador adquire itens mostrados em uma lista de compras. A Figura 4.2.1 

mostra a tela principal do jogo. A interface do jogo possui um mapa de um supermercado, 

uma lista de compras, à direita da interface, que exibe os itens obrigatórios que devem ser 

adquiridos pelo jogador, o escore, ou seja, o número de pontos obtido pelo jogador e o 

tempo gasto na jogada. A navegação, ou seja, a manipulação do personagem é feita através 

da utilização das teclas de setas do teclado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.1: Tela principal do Jogo do Supermercado. 
 
O jogo foi desenvolvido em duas versões. A versão 1 fornece uma lista de 

compras, onde os itens podem ser adquiridos em  qualquer ordem, mas um plano de ação 
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deve ser elaborado, pelo jogador, para minimizar o tempo gasto na fase, além  de não 

quebrar nenhuma  regra básica estipulado no jogo. A função avaliada na Versão 1 é 

prioritariamente a capacidade de planejamento do jogador. A Versão 2 também fornece 

uma lista de compras, mas seus itens devem ser adquiridos na ordem em que aparecem na 

lista, no menor tempo possível. Na versão 2, a tarefa primordial é avaliar a capacidade de 

execução do jogador. As regras básicas que devem ser seguidas em todas as fases de ambas 

as versões são:  

 Iniciar entrando no supermercado pela entrada de clientes. Um ponto é fornecido ao 

jogador, caso a entrada correta seja utilizada, caso outra entrada seja escolhida, o 

jogador perderá um ponto; 

 Finalizar no caixa, na área de saída, fornecerá um ponto ao jogador; 

 O trecho em destaque em azul, que pode ser visualizado na Figura 3, pode ser 

percorrido quantas vezes for necessário, enquanto os demais trechos só devem ser 

utilizados uma vez. Caso o jogador passe por um caminho já percorrido mais de uma 

vez perderá um ponto para cada nova passagem. Pegadas obtidas pela passagem do 

jogador numa mancha de óleo, logo no início da fase, são deixadas no chão para indicar 

o caminho já percorrido. 

  Todos os itens que constam da lista, ou seja, itens obrigatórios devem ser adquiridos, 

os demais são itens opcionais. Um ponto é atribuído para cada item obrigatório 

coletado. Os opcionais não são pontuados; 

  As fases de ambas as versões são utilizadas para coletar os dados (variáveis de 

fuzzy de entrada tempo e pontuação obtidos) necessários para avaliação das estratégias 

adotadas pelo jogador. Esses fornecem dados capturados através do jogo serão utilizados 

para avaliar um possível comprometimento das funções de planejamento e execução 

freqüentemente presentes no TDAH. 

 O Jogo do Supermercado foi desenvolvido usando o Torque Game Builder, uma 

engine para jogos 2D, que torna possível uma prototipação e desenvolvimento tanto nos 

aspectos metodológicos como na criação da interface e da jogabilidade.   

 

 

 44  



5. Experimento e Resultados Obtidos  
5.1 Metodologia  

Nesse trabalho, para a verificação da questão de pesquisa, foi realizada uma 

abordagem experimental. Foi delineado um experimento que envolveu um grupo composto 

por indivíduos normais e com algum grau de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade. O grupo testado foi composto por 10 indivíduos adultos residentes 

no estado do Rio de Janeiro, todos voluntários, previamente avaliados e diagnosticados. 

Cinco indivíduos não apresentavam o transtorno, constituindo o grupo controle e os cinco 

restantes são portadores de TDAH, sendo dois deles medicados.  

O experimento, como pode ser visualizado na Figura 5.1.1, foi composto por duas 

etapas distintas. A primeira etapa foi a coleta de dados, onde foram utilizados dois 

instrumentos de pesquisa: um formulário de auto-avaliação  e  a aplicação do Jogo do 

Supermercado, especialmente concebido e implementado dentro do escopo desse trabalho 

de pesquisa de doutorado como ferramenta de Captura Cognitiva. A segunda etapa foi a 

avaliação dos dados dos dados coletados utilizando 4 diferentes técnicas: análise 

preliminar, análise estatística, análise neurofuzzy e análise bayesiana, sendo as duas últimas 

técnicas inteligentes. 
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Figura 5.1.1: Experimento realizado para verificação do diagnóstico de TDAH 
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5.2 Descrição do Experimento e os Instrumentos de Pesquisa 
A primeira etapa do experimento (coleta de dados) foi realizada no CNA (Clínica 

de Neuropsicologia Aplicada), com o auxilio de um neuropsicólogo que definiu o grupo de 

participantes já previamente diagnosticados. Essa etapa foi constituída de duas partes: a 

aplicação do formulário de auto-avaliação para adultos, que foi preenchido pelos próprios 

participantes e a Captura Cognitiva realizada através do Jogo do Supermercado. 

 

5.2.1 O Formulário de Auto-avaliação para Adultos 

  Embora o diagnóstico de TDAH em adultos ainda seja motivo de embates 

(McCOUGH e BARKLEY, 2004), considera-se que ele possa ser realizado de modo 

confiável quando são utilizados critérios bem definidos, tais como os empregados pelo 

sistema DSM. Os sintomas listados no DSM-IV, entretanto, foram concebidos a partir de 

estudos de campo com crianças e adolescentes de 7 à 17 anos.  

Segundo Mattos et al (2006), uma revisão realizada por um grupo estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu que tanto as escalas disponíveis para o uso 

com adultos como as entrevistas semi-estruturadas incluindo o MINI-Plus (SHEEHAN et 

al., 1998), ou não contemplavam a totalidade dos itens do DSM-IV, ou incluíam perguntas 

consideradas inadequadas para a investigação daqueles. Os sintomas listados no DSM-IV 

para o diagnóstico de crianças e adolescentes foram então adaptados para adultos na Adult 

Self-Report Scale – ASRS, cuja calibração foi realizada durante o National Comorbidity 

Survey-Replication (Kessler et al., 2005), um recente estudo epidemiológico norte-

americano. A escala ASRS possui 18 itens que contemplam os sintomas do critério A do 

DSM-IV modificados para o contexto da vida adulta.  

O formulário de auto-avaliação utilizado nessa pesquisa de doutorado, que pode ser 

visualizado na Figura 5.2.1, é oriundo de uma adaptação transcultural para o português da 

escala Adult Self-Report Scale - ASRS versão 1.1, para avaliação do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) em adultos realizada por MATTOS et al., 2006]. 

O trabalho de adaptação transcultural envolveu adultos portadores de TDAH 

diagnosticados segundo os critérios do DSM-IV e adultos controles no Grupo de Estudos 

do Déficit de Atenção (GEDA) do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 
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Figura 5.2.1: Formulário de auto-avaliação 
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O formulário de auto-avaliação adaptada para o contexto brasileiro é composto por 

18 questões agrupadas em 2 blocos. O primeiro bloco denominado Parte A é composto por 

9 questões relacionadas com a parte de atenção. O segundo bloco chamado Parte B, 

também possui 9 perguntas relacionadas com a hiperatividade. Para todas as perguntas 

existem cinco respostas possíveis: 

• Nunca, com peso zero; 

• Raramente, com peso 1; 

• Algumas vezes, com peso 2; 

• Frequentemente, com peso 3; 

• Muito frequentemente, com peso 4. 

No formulário, são realizadas duas avaliações. A primeira é referente ao número 

de repostas obtidas com pesos 3 (frequentemente) e 4 (muito frequentemente) em cada um 

dos blocos. O número de ocorrências dessas respostas na Parte A é totalizada sendo obtido 

um indicador de desatenção (D). O número de ocorrências das respostas com pesos 3 e 4 na 

Parte B é totalizada sendo obtido um indicador de Hiperatividade (H). A segunda avaliação 

obtida é chamado de Gravidade, que é obtido através do somatório de todos os pesos de 

todas as perguntas do formulário (incluindo a Parte A e Parte B). A Gravidade que pode 

variar de 0 até 72.  

Com relação à utilização das pontuações obtidas através do ASRS no diagnóstico de 

TDAH em adultos, no estudo de calibração da ASRS os autores indicaram que pontuação 

acima de 24 pontos era fortemente sugestiva de TDAH.  

Segundo MATTOS et al (2006), apesar de não haver ainda dados epidemiológicos 

com relação ao estabelecimento de pontos de corte na pontuação obtida no ASRS para 

suspeição do diagnóstico de TDAH na população brasileira à semelhança do que foi 

proposto para a população norte-americana, estes estudos e outros estudos sistemáticos 

devem ser fortemente estimulados. 
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5.2.2 - Jogo do Supermercado 

  A segunda parte da coleta de dados do experimento foi a aplicação do teste 

utilizando o Jogo do Supermercado. Essa etapa foi conduzida por um neuropsicólogo 

previamente instruído para a aplicação do jogo. Inicialmente, o neuropsicólogo explica ao 

participante que o teste consiste basicamente em realizar uma compra num supermercado, 

seguindo uma lista de itens proposta em cada fase. A Figura 5.2.2.1 mostra a Interface do 

Jogo do Supermercado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2.2: Interface do Jogo do Supermercado 

A tarefa deve ser executada no menor tempo possível, seguindo as regras básicas 

propostas no jogo.  As regras especificadas são: 

• Começar pela entrada de clientes; 

• Ao finalizar, passar no caixa localizado na área de saída; 

• O item da lista de compras é coletado posicionando-se o personagem sobre 

o mesmo e apertando a tecla <enter> no teclado; 

• A fase é finalizada apertando o botão <Termina Jogo> na interface; 
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• O trecho sob a laranja pode ser utilizado várias vezes, os demais só devem 

ser utilizados uma única vez, havendo uma penalização para cada vez que 

forem reutilizados; 

• As pegadas, causadas pela passagem do personagem numa mancha de óleo, 

indicam os locais já percorridos.   

No jogo, a movimentação do personagem é feita com as setas do teclado. É 

somado um ponto ao escore quando um item obrigatório é coletado. Os itens obrigatórios 

são aqueles que fazem parte da lista de compras. Itens que não fazem parte da lista podem 

ser adquiridos, mas não acrescentam pontos e tornam a tarefa mais demorada do que o 

necessário.  Pontos são somados ao escore quando uma regra básica é cumprida. Por 

exemplo: 1 ponto é adicionado ao escore quando a entrada correta (entrada de clientes) é 

utilizada. Quando outra entrada é escolhida, o ponto referente à entrada não é adicionada ao 

escore. O mesmo acontece com o caixa na área de saída, pois também faz parte da regra 

básica finalizar no caixa. Há ainda a possibilidade de perda de pontos com a reutilização de 

um trecho que só deveria ser utilizado uma única vez.  

Outra orientação básica é fornecida ao participante do experimento: o jogo será 

jogado em dois modos distintos. No primeiro modo, também chamado de Versão 1, onde o 

planejamento é priorizado, o participante deverá comprar os itens da lista de compras 

formulando um plano para pegar os itens na melhor ordem para cumprir o percurso no 

menor tempo possível, sem repetir trechos que só devem ser utilizados uma vez.  A Versão 

1 possui dez fases. A primeira fase possui apenas um item. A pontuação máxima possível 

nessa fase são três pontos (1 ponto pela entrada correta, 1 ponto pelo item da lista e um 

ponto por passar no caixa). À cada nova fase uma nova lista adicionando um item é 

apresentada ao participante. Por exemplo, a fase 2 conterá dois itens com pontuação 

máxima de 4 pontos, a fase 3 conterá três itens com pontuação máxima de 5 pontos e assim 

sucessivamente até a última fase (fase 10) que conterá  dez itens com pontuação máxima de 

12 pontos.  

Logo após jogar as dez fases do modo 1, o participante inicia segundo o modo, 

também chamado de Versão 2, onde a avaliação da capacidade de execução é priorizada. 

Nesse modo o participante deverá adquirir os itens da lista de compras na ordem em que é 

apresentada na lista realizando o percurso no menor tempo possível, sem repetir trechos que 
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só devem ser utilizados uma vez.  A Versão 2 possui oito fases. A primeira fase possui 

apenas um item. A pontuação máxima possível nessa fase são três pontos (1 ponto pela 

entrada correta, 1 ponto pelo item da lista e um ponto por passar no caixa). À cada nova 

fase uma nova lista adicionando um item é apresentada ao participante. Por exemplo, a fase 

2 conterá dois itens com pontuação máxima de 4 pontos, a fase 3 conterá três itens com 

pontuação máxima de 5 pontos e assim sucessivamente até a última fase (fase 8) que 

conterá  oito itens com pontuação máxima de 10 pontos. Em ambos os modos, as regras são 

as mesmas. O tempo de execução de cada fase e a pontuação, em ambos os modos, são 

armazenados para posterior análise.  

 

5.3 Dados capturados Através do Jogo do Supermercado 
A coleta de dados do experimento envolveu dez voluntários, todos previamente 

avaliados e diagnosticados. Desses dez voluntários, cinco foram considerados do grupo de 

controle, pois não possuem o transtorno. O grupo de portadores de TDAH foi composto de 

cinco participantes com TDAH, com diferentes graus de comprometimento. No grupo de 

portadores de TDAH, dois participantes têm sua situação relativamente estabilizada através 

de medicação específica para TDAH. Na primeira fase do experimento, ou seja, o 

formulário de auto-avaliação, os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 5.3.1.  
Tabela 5.3.1: Resultados obtidos no formulário de auto-avaliação 

Número do 

paciente 

Escore de 

Desatenção (D) 

Escore de 

Hiperatividade (H) 

Gravidade Situação  

1 4 4 42 TDAH medicado 

2 1 2 33 Controle 

3 0 1 27 Controle 

4 6 4 47 TDAH 

5 1 2 30 TDAH 

6 6 6 49 Controle 

7 6 1 41 TDAH medicado 

8 0 0 24 Controle 

9 0 0 9 Controle 

10 6 4 50 TDAH 
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Na segunda parte da coleta de dados do experimento, os dez indivíduos foram 

avaliados através do Jogo do Supermercado. É importante lembrar que cada indivíduo 

jogou os dois modos (Modo 1- Planejamento e Modo 2 – Execução) de forma consecutiva. 

O modo 1 possui dez fases, cuja primeira fase possui apenas 1 item e a cada fase uma nova 

lista de compras é oferecida com o acréscimo de um item por fase. O modo 2 possui oito 

fases e também inicia com apenas 1 item na fase 1 e a cada nova fase um nova lista é 

fornecida acrescentando um item.  Os resultados obtidos por cada participante em cada fase 

dos dois modos podem ser observados nas Tabelas de 5.3.2 à 5.3.11.  
 

Tabela 5.3.2: Resultados obtidos pelo participante 1 – TDAH medicado 

Modo 1- Fases  Pontuação Tempo Modo 2 - Fases Pontuação Tempo 
1 3 1:21 1 3 0:37 
2 4 0:52 2 4 0:37 
3 5 1:18 3 5 0:56 

 4 6 1:03 4 6 0:52 
5 7 1:18 5 7 1:03 
6 8 1:04 6 8 1:07 
7 9 0:55 7 8 0:58 
8 10 1:03 8 9 0:59 
9 9 3:04 

10 11 2:33 
 

 
Tabela 5.3.3: Resultados obtidos pelo participante 2 – Controle 

Modo 1- Fases  Pontuação Tempo Modo 2 - Fases  Pontuação Tempo 
1 3 0:51 1 3 0:30 
2 4 0:47 2 4 0:30 
3 4 1:02 3 5 0:42 
4 6 1:01 4 6 0:53 
5 7 0:59 5 7 0:48 
6 8 1:00 6 8 0:53 
7 9 0:53 7 8 0:55 
8 10 0:53 8 8 0:50 
9 9 1:16 

10 10 1:08 
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Tabela 5.3.4: Resultados obtidos pelo participante 3 – Controle 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2 - Fases Pontuação Tempo 
1 3 0:52 1 3 0:30 
2 2 0:57 2 4 0:29 
3 4 0:37 3 5 0:34 
4 6 1:08 4 6 0:46 
5 7 0:59 5 7 0:45 
6 7 0:58 6 8 0:46 
7 9 0:55 7 6 0:50 
8 9 1:04 8 7 0:48 
9 5 1:25 

10 9 1:14 
 

 

Tabela 5.3.5: Resultados obtidos pelo participante 4 – TDAH sem medicação 

 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 0:46 1 3 0:26 
2 4 1:05 2 4 0:31 
3 4 1:16 3 5 0:33 
4 6 0:55 4 6 0:45 
5 7 0:50 5 4 0:45 
6 8 0:45 6 7 0:44 
7 8 0:49 7 6 0:49 
8 7 1:05 8 9 0:43 
9 3 1:11 

10 8 1:19 

 
Tabela 5.3.6: Resultados obtidos pelo participante 5 – TDAH sem medicação 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 1:05 1 3 0:33 
2 4 1:02 2 4 0:48 
3 2 1:01 3 3 0:54 
4 2 1:07 4 4 1:05 
5 4 1:20 5 7 0:56 
6 5 1:18 6 8 1:00 
7 7 1:17 7 4 1:23 
8 8 1:16 8 9 0:57 
9 9 0:57 

10 9 1:01 
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Tabela 5.3.7: Resultados obtidos pelo participante 6 – Controle 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 1:08 1 3 0:35 
2 4 0:47 2 4 0:37 
3 5 1:14 3 3 0:48 
4 5 1:16 4 5 1:02 
5 7 1:06 5 7 0:54 
6 8 0:58 6 8 0:53 
7 9 1:00 7 8 0:50 
8 10 0:57 8 9 0:54 
9 9 1:28 

10 9 1:35 
 

 
Tabela 5.3.8: Resultados obtidos pelo participante 7 – TDAH medicado 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 0:34 1 3 0:31 
2 4 0:36 2 4 0:33 
3 5 0:47 3 5 0:39 
4 6 0:55 4 6 0:49 
5 7 1:04 5 7 0:49 
6 8 1:00 6 8 0:53 
7 9 0:54 7 8 0:51 
8 10 0:55 8 9 0:52 
9 9 1:15 

10 10 1:29 
 

 
Tabela 5.3.9: Resultados obtidos pelo participante 8 – Controle 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 1:19 1 3 0:34 
2 3 0:55 2 4 0:43 
3 5 1:12 3 4 0:47 
4 2 1:17 4 6 0:53 
5 6 1:13 5 7 0:49 
6 6 1:18 6 8 0:53 
7 9 1:16 7 8 0:51 
8 9 1:16 8 7 0:51 
9 11 1:31 

10 10 1:21 
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Tabela 5.3.10: Resultados obtidos pelo participante 9 – Controle 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 0:43 1 3 0:28 
2 3 0:38 2 4 0:33 
3 5 0:51 3 5 0:36 
4 6 0:46 4 2 0:46 
5 7 0:51 5 7 0:48 
6 8 0:49 6 8 0:48 
7 9 0:47 7 8 0:46 
8 10 0:47 8 8 0:57 
9 9 0:59 

10 10 0:56 
 

 
Tabela 5.3.11: Resultados obtidos pelo participante 10 – TDAH sem medicação 

Modo 1- Fases Pontuação Tempo Modo 2- Fases Pontuação Tempo 
1 3 0:52 1 3 0:33 
2 4 0:53 2 4 0:36 
3 5 0:36 3 5 0:42 
4 6 1:11 4 6 0:53 
5 6 1:00 5 7 0:59 
6 8 1:00 6 7 0:57 
7 9 1:01 7 7 1:01 
8 10 1:06 8 9 0:58 
9 10 1:07 

10 10 1:18 
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6. Análise dos Resultados Obtidos 
Os resultados obtidos através do formulário de auto-avaliação e do Jogo do 

Supermercado permitem a síntese de algumas informações que podem ser visualizadas na 

Tabela 6.1. 
Tabela 6.1: Situação dos pacientes e totais obtidos no experimento 

Totais Modo 1 Totais Modo 2 Modo1 +Modo2No. do 

paciente 

G D H Situação 

Pontos Tempo Pontos Tempo Pontos Tempo

1 42 4 4 TDAH 

medic. 

72 14:31 50 7:09 122 21:40 

2 33 1 2 Controle 70 9:50 49 6:01 119 15:51 

3 27 0 1 Controle 61 10:09 46 5:28 107 15:37 

4 47 6 4 TDAH 58 10:01 44 5:16 102 15:17 

5 30 1 2 TDAH 53 11:24 42 7:36 95 19:00 

6 49 6 6 Controle 69 11:29 47 6:33 116 18:02 

7 41 6 1 TDAH 

medic. 

71 9:29 50 5:57 121 15:26 

8 24 0 0 Controle 64 12:38 47 6:21 111 18:59 

9 9 0 0 Controle 70 8:07 45 5:42 115 13:49 

10 50 6 4 TDAH 71 10:04 48 6:39 119 16:43 

 

Na Tabela 6.1, o G é o grau de comprometimento que foi calculado através do 

somatório de todos os dos pontos obtidos no formulário de auto-avaliação. O D e o H são 

respectivamente os índices de Desatenção e de Hiperatividade, ambos coletados do 

formulário de auto-avaliação. A Situação refere-se ao diagnóstico prévio de cada um dos 

voluntários. Os valores dos Pontos e Tempo na coluna Totais Modo 1 foram obtidos 

somando respectivamente os escores de pontos e tempo nas 10 fases do Modo 1, para cada 

um dos participantes. De modo análogo, os valores dos Pontos e Tempo na coluna Totais 

Modo 2 foram obtidos somando respectivamente os escores de pontos e tempo nas 8 fases 

do Modo 2, para cada um dos participantes. 

 

 

 56  



6.1 Análise preliminar 
Com os dados observados na Tabela 6.1 podem ser realizadas algumas avaliações 

cujo objetivo é tentar agrupar os valores obtidos nos escores de tempo e pontos e a situação 

de diagnóstico de cada um dos participantes. O objetivo principal é tentar obter algum tipo 

de generalização a partir dos dados brutos obtidos no Jogo do Supermercado. 

A primeira análise, mostrada na Tabela 6.1.1, classifica os pacientes com sua 

respectiva situação levando em consideração o somatório da pontuação de todas as fases no 

Modo1- Planejamento. 

 
Tabela 6.1.1: Classificação dos pacientes segundo sua pontuação total no Modo 1- Planejamento 

Faixas de Pontuação  Número do Paciente-situação (Pnum-Situação) 

de 50 à 60 pontos P4-TDAH, P5-TDAH, 

de 61 à 70 pontos P2-Ctrl, P3-Ctrl, P6-Ctrl, P8-Ctrl, P9-Ctrl 

de 71 à 80 pontos P1-Tmed, P7-Tmed, P10-TDAH 

 

Essa classificação permite avaliar de forma global o desempenho dos participantes 

no Modo 1- Planejamento. Com exceção do participante 10, que pertence à faixa de maior 

pontuação, os demais participantes portadores de TDAH sem medicação podem ser 

classificados na faixa de menor pontuação. Um resultado interessante de ser observado é 

que todos os participantes do tipo Controle, sem exceção, obtiveram pontos na faixa de 

pontuação intermediária e que os pacientes com TDAH com medicação ficaram na faixa de 

maior pontuação. 

  A próxima análise, mostrada na Tabela 6.1.2, classifica os pacientes com sua 

respectiva situação levando em consideração o somatório da pontuação de todas as fases no 

Modo 2-Execução. 

 
Tabela 6.1.2: Classificação dos pacientes segundo sua pontuação total no Modo 2- Execução 

Faixas de Pontuação  Número do Paciente-situação (Pn-Situação) 

de 40 à 44 pontos P4-TDAH, P5-TDAH, 

de 45 à 49 pontos P2-Ctrl, P3-Ctrl, P6-Ctrl, P8-Ctrl, P9-Ctrl, P10-TDAH 

de 50 à 54 pontos P1-Tmed, P7-Tmed 
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Semelhante ao resultado na avaliação anterior, essa classificação permite avaliar de 

forma global o desempenho dos participantes no Modo 2 - Execução. Com exceção do 

participante 10, que foi colocado na faixa intermediária de pontuação, os de mais 

participantes portadores de TDAH pertencem à faixa de menor pontuação. Todos os 

participantes do tipo Controle, sem exceção, obtiveram pontos na faixa de pontuação 

intermediária. De forma análoga aos resultados obtidos, no Modo1-Planejamento, os 

participantes portadores de TDAH medicados obtiveram as maiores pontuações no Modo2-

Execução. A última análise, mostrada na Tabela 6.1.3 considera a soma dos pontos obtidos 

em todas as fases no Modo1 e no Modo2. 
 

Tabela 6.1.3: Classificação dos pacientes segundo sua pontuação total no Modo 1 + Modo2 

Faixas de Pontuação  Número do Paciente-situação (Pn-Situação) 

de 95 à 106 pontos P4-TDAH, P5-TDAH, 

de 107 à 119 pontos P2-Ctrl, P3-Ctrl, P6-Ctrl, P8-Ctrl, P9-Ctrl, P10-TDAH 

de 120 à  131 pontos P1-Tmed, P7-Tmed,  

 

Os resultados obtidos quando se realiza o somatório dos pontos obtidos no Modo 1 

e no Modo 2, refletem os resultados anteriores com algumas pequenas particularidades. 

Não foi possível estabelecer um intervalo regular para definir a faixa intermediária, sendo 

considerada a variação de 107 à 119 pontos com o objetivo de agrupar os controles num 

mesmo grupo. Em função dessa alteração, o participante número 10, passou a pertencer à 

faixa intermediária e não mais à faixa dos maiores pontos. No entanto, essa alteração não 

afeta os resultados obtidos pelos participantes portadores de TDAH medicados, que 

confirmando os resultados anteriores, obtiveram pontuação na faixa mais alta de pontuação. 

Através dessas análises preliminares utilizando os escores de pontos, podemos 

considerar que a pontuação no Jogo do Supermercado, em ambos os Modos, conseguiu 

refletir de os estados dos participantes, ou seja, os portadores de TDAH sem medicação 

obtiveram as menores pontuações tanto no Modo de Planejamento como no Modo de 

Execução. Os participantes controles obtiveram pontuações nas faixas intermediárias. O 

resultado mais interessante, sem sobra de dúvidas, foi que os portadores de TDAH 

medicados obtiveram resultados melhores que os portadores sem medicação e que os 

participantes controles diagnosticados sem o Transtorno. 
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Outra análise preliminar realizada foi a avaliação dos escores de tempo obtidos por 

cada participante nos Modos 1 e 2 no Jogo do Supermercado. Esses valores também foram 

obtidos a partir dos dados obtidos na Tabela 6.0.1. A primeira avaliação do tempo foi a 

classificação do tempo total obtido no Modo 1 - Modo de Planejamento, que podem ser 

observados na Tabela 6.0.5. 
Tabela 6.1.4: Classificação dos pacientes segundo seu escore de tempo total no Modo 1 

Faixas de Tempo  Número do Paciente-situação (Pn-Situação) 

de 8:00  à 10:00 minutos  P2-Ctrl, P7-Tmed, P9-Ctrl 

de 10:01  à 12:00 minutos  P3-Ctrl, P4- TDAH, P5-TDAH, P6-Ctrl, P10-TDAH 

de 12:01  à 15:00 minutos  P8-Ctrl, P1-Tmed 
 

Essa classificação revela algumas tendências com relação ao desempenho dos 

participantes considerando o tempo total obtido por cada participante nas dez fases no 

Modo 1 - Planejamento. A distribuição observada se mostrou bastante irregular, no entanto 

é possível observar que todos os portadores de TDAH sem medicação ficaram na faixa 

intermediária de tempo.  

  A próxima análise, mostrada na Tabela 6.1.5, classifica os pacientes com sua 

respectiva situação levando em consideração o somatório do tempo de todas as 8 fases no 

Modo 2-Execução. 
 

Tabela 6.1.5: Classificação dos pacientes segundo seu escore de tempo total no Modo 2 

Faixas de Tempo  Número do Paciente-situação (Pn-Situação) 

de 5:00  à 6:00 minutos  P3-Ctrl, P4- TDAH, P7-Tmed, P9-Ctrl 

de 6:01  à 7:00 minutos  P2-Ctrl, P6-Ctrl, P8-Ctrl, P10-TDAH 

de 7:01  à 8:00 minutos  P1-Tmed, P5-TDAH 

 

Nos dados observados na classificação dos tempos totais obtidos no Modo 2, 

torna-se difícil uma generalização, no entanto, é possível observar todos os participantes do 

tipo controle ficaram nas duas primeiras faixas de tempo.  Com relação aos portadores de 

TDAH com medicação um encontra-se na melhor faixa de tempo enquanto o outro na pior. 

Os demais portadores de TDAH (sem medicação) se distribuíram igualmente nas três faixas 

temporais. 
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A próxima análise, mostrada na Tabela 6.1.6, classifica os pacientes com sua 

respectiva situação levando em consideração o somatório do tempo no Modo1 e no Modo2. 
 

Tabela 6.1.6: Classificação dos pacientes segundo o somatório de tempo no Modo1 e no Modo2 

Faixas de Tempo  Número do Paciente-situação (Pn-Situação) 

de 13:00  à 15:00 minutos  P9-Ctrl 

de 15:01  à 19:00 minutos  P2-Ctrl, P3-Ctrl, P4- TDAH, P6-Ctrl, P7-Tmed, P8-Ctrl,  

P10-TDAH 

de 19:01  à 23:00 minutos  P1-Tmed, P5-TDAH 

 

Na classificação, considerando os tempo totais no Modo 1 e 2 é, possível apenas 

observar  que a maioria dos participantes do tipo Controle encontram-se na faixa 

intermediária de tempo e que um Controle obteve o menor tempo.  

Essa análise preliminar sugere que a variável pontuação obtida no Jogo do 

Supermercado tanto no Modo 1, como no Modo 2 , possui um grande potencial para ser  

utilizada para gerar um escore bruto de classificação para possíveis diagnósticos.  Mesmo a 

variável tempo não apresentando resultados tão cristalinos como a variável pontuação na 

análise preliminar, isso não a desqualifica para sua utilização no jogo.  

Esses foram apenas alguns resultados preliminares, os dados obtidos em todo o 

experimento foram investigados à luz de outras técnicas de avaliação, como a análise 

estatística e técnicas de inteligentes como análise neurofuzzy e bayesiana. 

 

6.2 Análise Estatística 
Apesar da amostra ser pequena (n=10), foram realizados dois testes não 

paramétricos: o teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Os testes não-paramétricos não 

utilizam os valores diretamente observados das variáveis analisadas, mas sim os postos do 

valor observado. O posto de uma observação é a sua posição em relação às demais 

observações, quando os dados estão em ordem crescente. 

O teste de Mann-Whitney é o equivalente não paramétrico do teste t não pareado, ou 

seja, é utilizado para comparar duas amostras independentes de uma determinada variável. 

Para realizar o teste é necessário ordenar de maneira crescente as observações, não 
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importando se os dados são provenientes do grupo A ou B, determinando assim o posto de 

cada observação. Depois se calcula a soma do posto de cada grupo.  

Se as observações de cada grupo forem provenientes da mesma população, ou seja, 

não forem estatisticamente diferentes, as somas dos postos de cada grupo devem ficar 

próximas. No entanto, se a soma dos postos de um grupo for substancialmente maior do 

que no outro grupo podemos concluir que as observações dos dois grupos vêm de 

populações diferentes. O teste Kruskal-Wallis é uma extensão do teste Mann-Whitney para 

comparações de mais que duas amostras independentes. Ele é o equivalente não 

paramétrico da análise de variância (ANOVA). 

 Nos testes realizados foram utilizados os escores de pontuação e tempo obtidos no 

experimento através do Jogo do Supermercado e a situação de diagnóstico de cada 

participante. Na primeira parte da análise realizada, o participante número 6 foi excluído, 

pois seus dados no formulário de auto-avaliação indicavam que ele poderia ser um portador 

de TDAH. O primeiro teste realizado, nessa etapa, foi o teste de Kruskal-Wallis. O 

Kruskal-Wallis é um teste estatístico não paramétrico que compara 3 ou mais médias. A 

Hipótese é que as médias são iguais. Quando p (significância estatística) é menor que 0.05, 

podemos concluir que as médias são estatisticamente diferentes. Nesse teste foram 

utilizadas: a situação do participante dividida em Controle, TDAH e TDAH medicado e as 

médias dos escores de ponto e tempo nos Modos 1 e 2 de cada participante nas duas últimas 

fases do Jogo do Supermercado. As médias utilizadas no teste Kruskal-Wallis podem ser 

observados na Tabela 6.2.1.  
Tabela 6.2.1: Tabela das médias utilizadas para gerar o teste de Kruskal-Wallis 

Variáveis Médias Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ponto1 9,6667 0,86603 8,00 11,00 

tempo1 1,2211 0,46708 0,56 2,33 

ponto2 8,3333 0,86603 7,00 9,00 

tempo2 0,5278 0,05380 0,43 0,59 

 

As variáveis utilizadas foram: ponto1 e tempo1 que são respectivamente os pontos 

obtidos pelo participante na última fase do Modo 1 (fase 10 - Modo de Planejamento), 

ponto2 e tempo2 que revelam o número de pontos e tempo obtidos na última fase do Modo 

2 (fase 8 – Modo de Execução). Na Tabela 6.2.1 podemos observar os valores médios 
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obtidos, o desvio padrão e os valores máximos e mínimos. Através da análise dos dados 

fornecidos por essa tabela, podemos observar uma pequena variação nas médias dos pontos 

do Modo 1 e 2, no entanto as diferenças entre as médias dos tempos 1 e 2, assim como seus 

valores máximos são expressivos. O valor do desvio padrão do tempo2 foi menor que os 

demais, indicando uma relativa uniformidade dos valores obtidos para a variável tempo2. 

Esses valores serviram de base para aplicação do teste de Kruskal-Wallis, cujos resultados 

podem ser observados na Tabela 6.2.2. A variável grupo refere-se à classificação dos 

participantes em controle, TDAH e TDAH medicado.  
Tabela 6.2.2:Valores obtidos no teste de Kruskal-Wallis com 9 participantes 

 Grupo N Média dos Postos P* 

ponto1 Controle 4 5,13 

  TDAH 3 3,17 

  TDAH medicado 2 7,50 

0,16 

  Total 9   

tempo1 Controle 4 3,75 

  TDAH 3 4,33 

  TDAH medicado 2 8,50 

0,11 

  Total 9   

ponto2 Controle 4 2,50 

  TDAH 3 7,00 

  TDAH medicado 2 7,00 

0,02** 

  Total 9    

tempo2 Controle 4 3,88 

  TDAH 3 5,17 

  TDAH medicado 2 7,00 

0,41 

  Total 9   

*P = significância estatística para o teste Kruskal Wallis 

** diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

 

Os resultados obtidos no teste de Kruskal-Wallis, sem a inclusão do participante 

seis, mostram significância estatística na variável ponto2. Esse resultado significa que 

considerando os três grupos utilizados (Controle, TDAH e TDAH medicado), os pontos 

obtidos pelos participantes na última fase do Modo 2, são estatisticamente diferentes e 

relevantes para sua classificação. Com relação às outras variáveis só podemos afirmar que 

não houve significância estatística, segundo esse teste. 

Outra análise realizada foi teste Mann-Whitney realizado com os nove 
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participantes, ou seja, excluindo o participante seis, comparando os Controles com TDAH. 

Nesse teste foram usadas as médias obtidas nos escores de ponto e tempo no Modo1 e 2 e 

apenas as situações controle  e TDAH (a situação TDAH incorporou todos os participantes 

TDAHs sem medicação e TDAH medicados).  O Mann-Whitney Test, também, é um teste 

não paramétrico que avalia a significância estatística entre duas médias fornecidas. Os 

valores obtidos no Mann-Whitney Test, podem ser observados na Tabelas 6.2.3. 
 

Tabela 6.2.3: Resultados obtidos no teste Mann-Whitney comparando controles e TDAHs com 9 participantes 
 
         Grupo Média dos postos Soma dos postos  P* 

ponto 1 controle 5,13 20,50

  TDAH 4,90 24,50
0,90

  Total   

tempo1 controle 3,75 15,00

  TDAH 6,00 30,00
0,28

  Total   

ponto2 controle 2,50 10,00

  TDAH 7,00 35,00
0,016**

  Total   

tempo2 controle 3,88 15,50

  TDAH 5,90 29,50
0,28

  Total   

*P = significância estatística para o teste Mann-Whitney  

** diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 
 

Nos dados obtidos no teste Mann-Whitney, podemos observar que só houve 

significância estatística nos valores da variável ponto2 (pontuação obtida no Modo 2 - 

modo de Execução), pois apresentou p= 0,016. Esse resultado confirma o resultado anterior 

obtido com o teste de Kruskal-Wallis. O próximo passo foi realizar os teste de Kruskal-

Wallis e Mann-Whitney para os 10 participantes do experimento.  

O teste de Kruskal-Wallis foi novamente realizado para todos os dez participantes 

do experimento utilizando as variáveis ponto1 e tempo1 que são respectivamente os pontos 

obtidos pelo participante na última fase do Modo 1( fase 10 - Modo de Planejamento), 

ponto2 e tempo2 que revelam o número de pontos e tempo obtidos na última fase do Modo 

2 (fase 8 – Modo de Execução). A variável grupo refere-se à classificação dos participantes 

em controle, TDAH e TDAH medicado. Na Tabela 6.2.4 podemos observar os valores 

médios obtidos, o desvio padrão e os valores máximos e mínimos. Através da análise dos 
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dados fornecidos por essa tabela, podemos observar uma pequena variação nas médias dos 

pontos do Modo 1 e 2, no entanto as diferenças entre as médias dos tempos 1 e 2, assim 

como seus valores máximos são expressivos. O valor do desvio padrão do tempo2 foi 

menor que os demais, indicando uma relativa uniformidade dos valores obtidos para a 

variável tempo2. Esses valores serviram de base para aplicação do teste de Kruskal-Wallis. 
 

Tabela 6.2.4: Tabela das médias utilizadas para gerar o teste de Kruskal-Wallis com os 10 participantes 

Variáveis N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ponto1 10 9,6000 0,84327  8,00 11,00

tempo1 10 1,2340 0,44225 0,56 2,33

ponto2 10 8,4000 0,84327 7,00 9,00

tempo2 10 0,5290 0,05087 0,43 0,59
 

Os resultados obtidos no teste de Kruskal-Wallis utilizando os dados de todos os 

participantes podem ser observados na Tabela 6.1.5.  
Tabela 6.2.5:Valores obtidos no teste de Kruskal-Wallis com 10 participantes 

Variáveis Grupo N Média dos postos P* 

ponto1 Controle 5 5,40 

 TDAH 3 3,67 

 TDAH medicado 2 8,50 

0,166 

 Total 10   

tempo1 Controle 5 4,80 

 TDAH 3 4,33 

 TDAH medicado 2 9,00 

0,184 

 Total 10   

ponto2 Controle 5 3,50 

 TDAH 3 7,50 

 TDAH medicado 2 7,50 

0,060 

 Total 10   

tempo2 Controle 5 4,50 

 TDAH 3 5,83 

 TDAH medicado 2 7,50 

 

 Total 10  0,481 

 

*P = significância estatística para o teste Kruskal Wallis 

** diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

Na variável ponto2 pode ser observado o valor calculado de 0,06 para a 

significância estatística. Esse valor é um valor limítrofe, mas pode ser considerado 
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significante, levando-se em consideração a teoria estatística. Esse resultado confirma a 

importância da variável ponto2, considerando-se os três estados utilizados (Controle, 

TDAH e TDAH medicado), para todos os dez participantes do experimento na última fase 

do Modo 2.  

Dando continuidade à análise estatística dos dados obtidos no experimento foi 

realizado o teste de Mann-Whitney novamente considerando os dados de todos os 10 

participantes. Nesse teste foi comparado os Controles com os TDAH (TDAH incluindo os 

TDAH medicados) e avaliados os valores dos escores de tempo e pontos das últimas fases 

dos Modos 1 e 2 . Os valores obtidos podem ser observados na Tabelas 6.2.6. 

 
Tabela 6.2.6: Valores obtidos no comparando os Controles X TDAH (10 pacientes) no Mann-Whitney Test 

 Grupo N Média dos postos Soma dos postos P* 

ponto1 controle 5 5,40 27,00 

  TDAH 5 5,60 28,00 
1,0 

  Total 10     

tempo1 controle 5 4,80 24,00 

  TDAH 5 6,20 31,00 
0,54 

  Total 10     

ponto2 controle 5 3,50 17,50 

  TDAH 5 7,50 37,50 

0,03

** 

  Total 10     

tempo2 controle 5 4,50 22,50 

  TDAH 5 6,50 32,50 
0,31 

  Total 10    

*P = significância estatística para o teste Mann-Whitney  

** diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

 

Os resultados obtidos no teste de Mann-Whitney com os dez participantes do 

experimento, considerando os estados controle e TDAH (incluindo os TDAHs medicados) 

apresentaram significância estatística p=0,03 na variável ponto2, confirmando os resultados 

obtidos nos teste estatísticos anteriores.  

Apesar de normalmente um estudo estatístico necessitar de um desenho de 

experimental mais bem definido e uma amostra maior, os resultados obtidos na análise 

estatística realizada através dos testes não paramétricos de Kruskal Wallis e Mann-Whitney 

com os dados obtidos no experimento do Jogo do Supermercado apontam para a relevância 

 65  



da variável ponto2, ou seja, para a pontuação obtida no Modo de Execução na sua última 

fase. 

 

6.3 Análise Neurofuzzy 
Os dados das tabelas básicas (Tabelas 5.3.2 a 5.3.11), obtidos no Jogo do 

Supermercado por cada um dos participantes do experimento, foram utilizados com o 

modelo ANFIS para gerar uma análise inteligente. Vários scripts utilizando o MatLab 

foram desenvolvidos com o objetivo de verificar se os dados obtidos no experimento 

poderiam refletir os diagnósticos previamente obtidos. 

A primeira análise realizada utilizou o grau de gravidade, os escores de pontos e 

de tempos obtidos nas dez fases do Modo 1 (Planejamento) por cada um dos participantes. 

Os gráficos mostrados nas Figuras 6.3.1 a 6.3.10 mostram os resultados obtidos pelo 

sistema ANFIS para cada um dos participantes. No eixo X temos representadas as dez fases 

do Modo1, enquanto no eixo Y temos a Gravidade (G) obtida no formulário de auto-

avaliação. A linha em azul mostra o G de cada participante. 

Na Figura 6.3.1, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo1 (Planejamento) referente ao participante 1 - TDAH medicado.  É possível verificar 

que o sistema neurofuzzy converge para o valor de G na fase 9. 
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Figura 6.3.1: Resultado do ANFIS para o Participante 1- TDAHmed 
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Na Figura 6.3.2, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

1 (Planejamento) referente ao participante 2 - Controle.  É possível verificar que o sistema 

neurofuzzy não converge, mas se aproxima do valor de G nas fases 7 e 8. 
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Figura 6.3.2: Resultado do ANFIS para o Participante 2 – Controle 

Na Figura 6.3.3, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS referente 

ao participante 3 - Controle.  É possível verificar que o sistema neurofuzzy converge o 

valor de G nas fases 2, 3 e 9. 
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Figura 6.3.3: Resultado do ANFIS para o Participante 3 – Controle 
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Na Figura 6.3.4, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo1 (Planejamento) referente ao participante 4 – TDAH sem medicação.  É possível 

verificar que o sistema neurofuzzy converge para o valor de G a partir da fase 7. 
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Figura 6.3.4: Resultado do ANFIS para o Participante 4 – TDAH  

 

Na Figura 6.3.5, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

1 (Planejamento) referente ao participante 5 – TDAH sem medicação.  É possível verificar 

que o sistema neurofuzzy converge para o valor de G da fase 3 a 6. 
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6.3.5: Resultado do ANFIS para o Participante 5 – TDAH 
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Na Figura 6.3.6, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

1 (Planejamento) referente ao participante 6 – Controle.  É possível verificar que o sistema 

neurofuzzy converge para o valor de G a partir da fase 9. 
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6.3.6: Resultado do ANFIS para o Participante 6 – Controle 

Na Figura 6.3.7, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

1 (Planejamento) referente ao participante 7 – TDAH medicado.  É possível verificar que o 

sistema neurofuzzy converge para o valor de G nas fases 5 e 10. 
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6.3.7: Resultado do ANFIS para o Participante 7 – TDAHmed 
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Na Figura 6.3.8, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

1 (Planejamento) referente ao participante 8 – Controle.  É possível verificar que o sistema 

neurofuzzy converge para o valor de G nas fases 2, 4 e 9. 
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6.3.8: Resultado do ANFIS para o Participante 8 – Controle 

Na Figura 6.3.9, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

1 (Planejamento) referente ao participante 9 – Controle.  É possível verificar que o sistema 

neurofuzzy converge para o valor de G na fase 2. 
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6.3.9: Resultado do ANFIS para o Participante 9 – Controle 
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Na Figura 6.3.10, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo 1 (Planejamento) referente ao participante 10 – TDAH sem medicação.  É possível 

verificar que o sistema neurofuzzy não converge para o valor de G ficando mais próximo 

na fase 8. 
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6.3.10: Resultado do ANFIS para o Participante 10 – TDAH sem medicação 

 

Os resultados obtidos nas análises por cada um dos participantes utilizando os 

escores de tempo e pontuação obtidos ao longo das dez fases do Modo 1 (Planejamento) do 

Jogo do Supermercado podem ser resumidos na Tabela 6.3.11. 
 

Tabela 6.3.11: Resultados da análise neurofuzzy por participante obtidos no Modo 1 

Num. do Participante Situação Fases onde Gravidade (G) converge  

1 Tmed 9  

2 Controle Não converge  

3 Controle  2, 3 e 9 

4 TDAH 7, 8, 9 e 10 

5 TDAH 3, 4, 5 e 6 

6 Controle 9 e 10 

7 Tmed 5 e 10 

8 Controle 2, 4 e 9 

9 Controle 2 

10 TDAH Não converge  
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Os resultados obtidos nessa primeira análise, resumidos na Tabela 6.3.11, apontam 

para uma maior relevância das últimas fases (9 e 10) do Modo 1 do Jogo Supermercado na 

convergência de G (Gravidade). Foi elaborada outro tipo de análise neurofuzzy, 

considerando os escores de ponto e tempo de cada participante para cada uma das fases 

com o objetivo de verificar essa tendência. Nessa nova análise, foi comparada fase por fase 

os valores de G calculados pelo sistema neurofuzzy e os valores G extraídos do formulário 

de auto-avaliação. Os resultados dessa nova avaliação podem ser observados nos gráficos 

das Figuras 6.3.12 a 6.3.22.  

A Figura 6.3.12 mostra no eixo X o número do participante e no eixo Y e os 

valores calculados de G obtidos no formulário de auto-avalição e calculado pelo sistema 

neurofuzzy utilizando o modelo ANFIS na fase 1 do Modo 1. 
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Figura 6.3.12: Resultados Obtidos na fase 1 do Modo 1 
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É possível observar na Figura 6.2.11 que não houve convergência do valor de G 

para nenhum dos participantes na fase 1. É importante lembrar que a fase 1 possui apenas 

um item a ser coletado e três regras que implicam em pontuação (começar pela entrada de 

cliente, finalizar no caixa e não repetir trechos no trajeto, com exceção da faixa em azul) e a 

cada nova fase é gerada uma nova lista com um item a mais. 

A Figura 6.3.13 mostra os resultados obtidos na fase 2 no Modo 1 para todos os 

participantes. 
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Figura 6.3.13: Resultados Obtidos na fase 2 do Modo 1 

 

Na Figura 6.3.13 é possível observar que o resultado obtido pela análise 

neurofuzzy foi bem melhor do que o obtido na fase1. Na fase 2, três valores de G 

convergiram: para o participante número três (Controle),  para o participante número 9 
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(Controle) e para o participante número 9 (Controle), ou seja,  convergiu para três dos cinco 

participantes controles.  

A Figura 6.3.14 mostra os resultados obtidos na fase 3 no Modo 1 para todos os 

participantes. 
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G

 

Figura 6.3.14: Resultados Obtidos na fase 3 do Modo 1 

 

Na Figura 6.3.14 é possível observar que o resultado obtido na fase 3 pela análise 

neurofuzzy foi semelhante ao obtido na fase2, pois três valores de G convergiram: para o 

participante número dois (Controle), para o participante número três (Controle) e para o 

participante número 5 (TDAH).  

A Figura 6.3.15 mostra os resultados obtidos na fase 4 no Modo 1 para todos os 

participantes. É possível verificar que apenas dois valores de G convergiram para os 

participantes números cinco (TDAH) e oito (controle). 
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Número do participante

G

Figura 6.3.15: Resultados Obtidos na fase 4 do Modo 1 
 

 

 

A Figura 6.3.16 mostra os resultados obtidos na fase 5 no Modo 1 para todos os 

participantes. É possível verificar que apenas dois valores de G convergiram para os 

participantes números cinco (TDAH) e sete (Tmed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75  



 
Figura 6.3.16: Resultados Obtidos na fase 5 do Modo 1 

 

A Figura 6.3.17 mostra os resultados obtidos na fase 6, no Modo 1, para todos os 

participantes.  Na Fase 6 só houve convergência para o participante número 5 (TDAH). 
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Figura 6.3.17: Resultados Obtidos na fase 6 do Modo 1 

 

A Figura 6.3.18 mostra os resultados obtidos na fase 7, no Modo 1, para todos os 

participantes.  Na Fase 7 não houve convergência para nenhum dos participantes.  
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Figura 6.3.18: Resultados Obtidos na fase 7 do Modo 1 

 

A Figura 6.3.19 mostra os resultados obtidos na fase 8, no Modo 1, para todos os 

participantes. De forma semelhante à fase anterior não houve convergência para nenhum 

valor de G.  
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Figura 6.3.19: Resultados Obtidos na fase 8 do Modo 1 

 

A Figura 6.3.20 mostra os resultados obtidos na fase 9, no Modo 1, para todos os 

participantes. É possível perceber que a fase 9 obteve 4 valores de G que convergiram no 

caso dos participantes números: um (Tmed), três (Controle), quatro (TDAH) e oito 

(Controle). É importante observar este foi um dos melhores resultados obtidos pelo sistema 

neurofuzzy. Outro fato importante é que o sistema consegue, na fase 9, confirmar os 

valores de G para cada uma das três possíveis situações (Tmed, Controle e TDAH).   
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Figura 6.2.20: Resultados Obtidos na fase 9 do Modo 1 

 

A Figura 6.3.21 mostra os resultados obtidos na fase 10, no Modo 1, para todos os 

participantes.  Na fase 10 o sistema neurofuzzy obtém a convergência em dois valores de G 

referentes aos participantes 1 (Tmed) e 6 (Controle), mas obtém valores muito próximos 

para os participantes 4 (TDAH) e 7 (Tmed). Essa fase mostra um resultado interessante, 

pois obtém valores exatos e muito próximos que englobam os participantes medicados, que 

são mais difíceis de ser avaliados.   
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Figura 6.3.21: Resultados Obtidos na fase 10 do Modo 1 

 

Através dos resultados obtidos na análise neurofuzzy de todas as fases do Modo 1 – 

Planejamento, é possível perceber a importância das últimas fases (principalmente as fases 

9 e 10) do Jogo do Supermercado no processo de captura cognitiva. 

 De forma análoga às análises neurofuzzy realizadas com o modelo ANFIS para o 

Modo 1, também, foram realizadas as mesmas verificações para o Modo 2 – Execução. A 

primeira análise realizada para o Modo 2 utilizou o grau de gravidade (G), os escores de 

pontos e de tempos obtidos nas 10 fases por cada um dos participantes. Os gráficos 

mostrados nas Figuras 6.3.22 a 6.3.31 mostram os resultados obtidos pelo sistema ANFIS 

para cada um dos participantes. No eixo X estão representadas as 10 fases do Modo2, 

enquanto no eixo Y temos a Gravidade (G) obtida no formulário de auto-avaliação. A linha 

em azul mostra o G de cada participante. 
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Na Figura 6.3.22, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo2 (Execução) referente ao participante 1 - TDAH medicado.  É possível verificar que 

o sistema neurofuzzy converge para o valor de G na fase 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.3.22: Resultado do ANFIS para o Participante 1- TDAHmed 

 

Na Figura 6.3.23, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo2 (Execução) referente ao participante 2 - Controle.  É possível verificar que o 

sistema neurofuzzy não converge, mas se aproxima do valor de G nas fases 3 e 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.23: Resultado do ANFIS para o Participante 2 – Controle 
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Na Figura 6.3.24, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS referente 

ao participante 3 - Controle.  É possível verificar que o sistema neurofuzzy converge o 

valor de G nas fases 7 e 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.24: Resultado do ANFIS para o Participante 3 – Controle 

 

Na Figura 6.3.25, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo2 (Execução) referente ao participante 4 – TDAH sem medicação.  É possível 

verificar que o sistema neurofuzzy converge para o valor de G a partir da fase 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.25: Resultado do ANFIS para o Participante 4 – TDAH  
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Na Figura 6.3.26, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo 2 (Execução) referente ao participante 5 – TDAH sem medicação.  É possível 

verificar que o sistema neurofuzzy converge para o valor de G nas fases 3, 4 e 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.26: Resultado do ANFIS para o Participante 5 – TDAH 

 

Na Figura 6.3.27, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo 2 (Execução) referente ao participante 6 – Controle.  É possível verificar que o 

sistema neurofuzzy converge para o valor de G nas fases 3, 4 e 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.27: Resultado do ANFIS para o Participante 6 – Controle 
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Na Figura 6.3.28, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no 

Modo 2 (Execução) referente ao participante 7 – TDAH medicado.  É possível verificar que 

o sistema neurofuzzy não converge para o valor de G em nenhuma das fases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3.28: Resultado do ANFIS para o Participante 7 – TDAHmed 

 

Na Figura 6.3.29, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

2 (Execução) referente ao participante 8 – Controle.  É possível verificar que o sistema 

neurofuzzy converge para o valor de G nas fases 3 e 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3.29: Resultado do ANFIS para o Participante 8 – Controle 
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Na Figura 6.3.30, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

2 (Execução) referente ao participante 9 – Controle.  É possível verificar que o sistema 

neurofuzzy converge para o valor de G nas fases 4, 7 e 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3.30: Resultado do ANFIS para o Participante 9 – Controle 

 

Na Figura 6.3.31, pode-se observar o resultado do treinamento do ANFIS no Modo 

2 (Execução) referente ao participante 10 – TDAH sem medicação.  É possível verificar 

que o sistema neurofuzzy não converge para o valor de G ficando mais próximo na fase 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3.31: Resultado do ANFIS para o Participante 10 – TDAH sem medicação 
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Os resultados obtidos nas análises por cada um dos participantes utilizando os 

escores de tempo e pontuação obtidos ao longo das oito fases do Modo 2 (Execução) do 

Jogo do Supermercado podem ser resumidos na Tabela 6.3.32 

 
Tabela 6.3.32: Resultados da análise neurofuzzy por participante obtidos no Modo 2 

Num. do Participante Situação Fases onde Gravidade (G) converge  

1 Tmed 6 

2 Controle 3 e 8 

3 Controle  7 e 8 

4 TDAH 5, 6, 7 e 8 

5 TDAH 3, 4 e 7 

6 Controle 3, 4 e 8 

7 Tmed Não converge 

8 Controle 3 e 8 

9 Controle 4, 7 e 8 

10 TDAH 7 

 

Os resultados obtidos na análise de cada participante considerando todas as 8 fases 

do Modo 2 - Execução, resumidos na Tabela 6.3.32, apontam para uma maior relevância 

das últimas fases (7 e 8) no Modo 2 do Jogo Supermercado considerando a convergência de 

G (Gravidade).  

Finalizando as análises neurofuzzy foram realizadas verificações considerando os 

escores de ponto e tempo de cada participante para cada uma das fases com o objetivo de 

verificar essa tendência. Nessa nova análise, foi comparada fase por fase os valores de G 

calculados pelo sistema neurofuzzy e os valores G extraídos do formulário de auto-

avaliação. Os resultados dessa nova avaliação podem ser observados nos gráficos das 

Figuras 6.3.33 a 6.3.40. 

 A Figura 6.3.33 mostra no eixo X o número do participante e no eixo Y e os valores 

calculados de G obtidos no formulário de auto-avalição e calculado pelo sistema 

neurofuzzy utilizando o modelo ANFIS na fase 1 do Modo 2. 
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Figura 6.3.33: Resultados Obtidos na fase 1 do Modo 2 

 

É possível observar na Figura 6.3.33 que não houve convergência do valor de G 

para nenhum dos participantes na fase 1. 

É importante lembrar que a fase 1 possui apenas um item a ser coletado e três 

regras que implicam em pontuação (começar pela entrada de cliente, finalizar no caixa e 

não repetir trechos no trajeto, com exceção da faixa em azul) e a cada nova fase é gerada 

uma nova lista com um item a mais. 

A Figura 6.3.34 mostra os resultados obtidos na fase 2 no Modo 2 para todos os 

participantes. 

 
 

 

 

 

 88  



 
 Figura 6.3.34: Resultados Obtidos na fase 2 do Modo 2 

 

Na Figura 6.3.3 4é possível observar que o resultado obtido pela análise neurofuzzy 

foi semelhante ao obtido na obtido na fase 1 do Modo 2, pois  não houve convergência do 

valor de G para nenhum dos participantes.  

A Figura 6.3.35 mostra os resultados obtidos na fase 3 no Modo 2 para todos os 

participantes. 
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Figura 6.3.35: Resultados Obtidos na fase 3 do Modo 2 

 

 Na Figura 6.3.35 é possível observar que o resultado obtido na fase 3 pela análise 

neurofuzzy bem melhor dos encontrados nas fases 1 e 2, pois três valores de G 

convergiram: para o participante número cinco (TDAH), para o participante número seis 

(Controle) e para o participante número oito (Controle). 

 A Figura 6.3.36 mostra os resultados obtidos na fase 4 no Modo 2 para todos os  10 

participantes. 
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Figura 6.3.36: Resultados Obtidos na fase 4 do Modo 2 

 

É possível verificar na Figura 6.3.36 que apenas dois valores de G convergiram para 

os participantes números cinco (TDAH) e seis (controle). 

A Figura 6.3.37 mostra os resultados obtidos na fase 5 no Modo 2 para todos os 

participantes. 
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Figura 6.3.37: Resultados Obtidos na fase 5 do Modo 2 

 

É possível verificar na Figura 6.3.37 que apenas dois valores de G convergiram para 

os participantes números um (Tmed) e quatro (TDAH). 

A Figura 6.3.38 mostra os resultados obtidos na fase 6, no Modo 2, para todos os 

participantes. 
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Figura 6.3.38: Resultados Obtidos na fase 6 do Modo 2 

 

É possível observar através da Figura 6.3.38 que na fase 6 do modo 2 (Execução) só 

houve  convergência do valor de G apenas para o participante 1 (Tmed). 

A Figura 6.3.39 mostra os resultados obtidos na fase 7 no Modo 2 para todos os 

participantes. 
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Figura 6.3.39: Resultados Obtidos na fase 7 do Modo 2 

 

 Na Figura 6.3.39 é possível verificar um resultado bastante superior aos resultados 

encontrados nas fases anteriores, pois o sistema neurofuzzy convergiu o valor de G para os 

participantes número três (Controle), quatro (TDAH), cinco (TDAH), nove (Controle) e dez 

(TDAH).  

   A Figura 6.3.40 mostra os resultados obtidos na fase 8, no Modo 2, para todos os 

participantes. 
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Figura 6.3.40: Resultados Obtidos na fase 8 do Modo 2 

 

Através da Figura 6.3.40 podem ser observados os resultados obtidos na fase 8, do 

Modo 2, para todos os participantes.  Na fase 8 o sistema neurofuzzy obtém a convergência 

em seis valores de G referentes aos participantes dois (Controle), três (Controle), quatro 

(TDAH), seis (Controle), oito (Controle) e nove (Controle). Esse foi o melhor resultado 

obtido nas avaliações das fases do Modo 2.   

Através dos resultados obtidos na análise neurofuzzy de todas as fases do Modo 2 – 

Execução, é possível perceber a importância das duas últimas fases (fases 7 e 8) do Jogo do 

Supermercado no processo de Captura Cognitiva.  
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6.4 Análise Bayesiana 
 

Outra investigação realizada foi a análise dos dados obtidos, através do Jogo do 

Supermercado, utilizando Redes Bayesianas. Essa análise foi realizada com a cooperação 

do professor Carlo Manoel de Oliveira do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da 

UFRJ, utilizando a linguagem Python e programa Orange Canvas.  Houve um esforço 

significativo de programação em Python para converter os dados oriundos do jogo para um 

formato que pudesse ser utilizado pelo Orange. Após essa conversão cinco diferentes 

análises foram realizadas.  

A primeira análise envolveu apenas os dados de diagnóstico (incluindo as três 

possíveis situações do participante (controle, TDAH e TDAH medicado) e os dados dos 

escores de tempo e a pontuação da última fase do Modo 1 (fase10)  e os escores de tempo e 

a pontuação da última fase do Modo 2 (fase 8). O resultado obtido pode ser visualizado na 

Figura 6.4.1. 

  
Figura 6.4.1: Análise bayesiana utilizando os dados do form. e das últimas fases dos Modos 1 e  2 

 

A Figura 6.4.1 mostra a situação de real de cada um dos pacientes e a nova situação 

estimada pelo sistema bayesiano.  Para os pacientes 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10, ou seja, em 70% 

dos casos, a análise bayesiana confirmou o diagnóstico utilizando apenas os dados do 

 96  



formulário e das últimas fases dos Modos 1 e 2. Por essa análise parcial dos dados, os 

pacientes número 6 e 8 que possuem ambos diagnósticos de controle (norm) foram 

classificados pelo sistema como portadores de TDAH medicados (Tmed). O paciente 9 

também diagnosticado como controle (norm) foi classificado pelo sistema como portador 

de TDAH sem medicação (TDAH). 

A segunda análise bayesiana envolveu os dados coletados no formulário de auto-

avaliação: o grau de gravidade (G), o grau de desatenção (D) e o grau de Hiperatividade 

(H), e os dados de diagnóstico (incluindo as três possíveis situações do participante 

(controle, TDAH e TDAH medicado). O objetivo nessa análise era verificar o impacto dos 

dados do formulário de auto-avaliação utilizando o sistema bayesiano. O resultado obtido 

pode ser observado na Figura 6.4.2. 

 
Figura 6.4.2: Análise Bayesiana utilizando somente os dados do formulário de auto-avaliação 
 

Nessa análise é possível observar que o sistema bayesiano obteve uma taxa de 

acerto de 80%. O sistema classificou os participantes de número 2 e 6, ambos 

diagnosticados como controle (norm), como TDAH.   
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A terceira análise bayesiana envolveu todos os dados coletados no formulário de 

auto-avaliação e os dados dos escores de tempo e a pontuação das últimas fases do Modo 1 

e 2. Do formulário de auto-avaliação foram utilizados os dados de diagnóstico (incluindo as 

três possíveis situações do participante (controle, TDAH e TDAH medicado), o grau de 

gravidade (G), o grau de desatenção (D) e o grau de Hiperatividade (H) e do Jogo do 

Supermercado foram usados os dados dos escores de tempo e a pontuação da última fase do 

Modo 1 (fase10)  e os escores de tempo e a pontuação da última fase do Modo 2 (fase 8). O 

resultado obtido pode ser visualizado na Figura 6.4.3. 

 

 

Figura 6.4.3: Análise Bayesiana utilizando todos os dados do form. e das últimas fases dos Modos 1 e  2 

 

A Figura 6.3.3 mostra todos os participantes do experimento em ordem seqüencial 

com a situação real e a nova situação estimada pelo sistema bayesiano.  O sistema obteve 

90% de acerto. Somente o participante de número 6 que é tipo controle (norm) foi 

classificado como TDAH medicado (Tmed).  
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A quarta análise bayesiana envolveu todos os dados coletados, tanto no formulário 

de auto-avaliação como no Jogo do Supermercado. Do formulário de auto-avaliação foram 

utilizados os dados de diagnóstico (incluindo as três possíveis situações do participante 

(controle, TDAH e TDAH medicado), o grau de gravidade (G), o grau de desatenção (D) e 

o grau de Hiperatividade (H). Do Jogo do Supermercado foram utilizados os escores de 

tempo e as pontuações de todas as fases dos Modos 1 e 2. O resultado obtido pode ser 

visualizado na Figura 6.4.4. 

 Figura 6.3.4: Análise Bayesiana utilizando todos os dados do experimento.  
 

A Figura 6.4.4 mostra o resultado da análise bayesiana com todos os dados 

coletados em ambas as etapas do experimento, ou seja, no formulário e em todas as fases 

dos Modos 1 e 2 do Jogo do Supermercado. Essa análise confirmou os diagnósticos de 

todos os participantes, ou seja, teve uma taxa de acerto de 100%.   

A última análise bayesiana realizada envolveu os dados de diagnóstico incluindo 

as três possíveis situações do participante (controle, TDAH e TDAH medicado) e todos os 

dados obtidos no Jogo do Supermercado, ou seja, os escores de tempo e pontuação em 

todas as fases dos Modos 1 e 2. O resultado obtido pode ser observado na Fig 6.4.5. 
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Figura 6.4.5: Análise bayesiana utilizando apenas os dados do Jogo do Supermercado. 

 

Nessa avaliação, utilizando apenas os dados do Jogo do Supermercado, o sistema 

bayesiano obteve uma taxa de acerto de 100%, confirmando o diagnóstico de todos os 

participantes do experimento.  Esse resultado é extremamente significativo, pois confirma a 

possibilidade de fazer Captura Cognitiva utilizando apenas os dados do jogo do 

Supermercado e a eficiência de um mecanismo de análise inteligente, no caso as Redes 

Bayesianas.  

As avaliações e os resultados obtidos nas cinco análises bayesianas, utilizando 

diferentes grupos de dados, podem ser sintetizados na Tabela 6.4.1.  
Tabela 6.4.1 – Tipos de dados utilizados e resultados obtidos na análise bayesiana 

No. Análise Dados utilizados Taxa de Acerto 

1 Dados da última fase do Modo 1 e 2 70% 

2 Dados do formulário de auto-avaliação 80% 

3 Dados do formulário de auto-avaliação e dados da última 

fase do Modo 1 e 2 

90% 

4 Dados do formulário de auto-avaliação e todos dados de 

todas as fases do Jogo do Supermercado nos Modos 1 e 2 

100% 

5  Dados de todas as fases do Jogo do Supermercado nos 

Modos 1 e 2 

100% 
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Na Tabela 6.4.1 podem ser resumidos os resultados obtidos em todas as análises 

bayesianas. A primeira coluna especifica a seqüência em que foram realizados os testes. A 

segunda coluna refere-se ao grupo de dados utilizados e a terceira coluna, denominada Taxa 

de Acerto, indica a taxa de confirmação de diagnóstico dos participantes obtida em cada 

uma das análises bayesianas utilizando diferentes grupos de dados. Os resultados obtidos 

nas análises bayesianas, mostrados na Tabela 6.4.1, foram calculados usando um modelo 

bayesiano ingênuo onde foram atribuídas igual probabilidade a todas as variáveis. 

É possível observar, através da Tabela 6.4.1, que mesmo utilizando uma pequena 

parte dos dados obtidos no experimento, como no caso da análise número 1, onde foram 

analisados somente os dados de tempo e pontos da última fase dos Modos 1 e 2, o sistema 

bayesiano já obtém uma confirmação de diagnóstico de 70%. À medida que mais dados são 

acrescentados à análise, o que acontece nas análises 2, 3 e 4, a taxa de confirmação de 

diagnóstico cresce gradativamente.  

É interessante observar os resultados obtidos nas análises números 4 e 5, pois 

ambas conseguem uma taxa de acerto de 100% . A análise número 4 utilizou todos os 

dados obtidos no experimento, ou seja, incluiu todos os dados do formulário de auto-

avaliação e todos os dados obtidos com o Jogo do Supermercado.  

Na análise número 5 foi obtido o resultado mais importante, pois foi utilizado 

somente os dados obtidos através do Jogo do Supermercado, não incluindo os dados do 

formulário de auto-avaliação, conseguindo uma taxa de acerto de 100%. Esse resultado foi 

considerado o mais significativo, pois comprova a nossa hipótese de pesquisa de que é 

possível extrair comportamentos capazes de auxiliar na confirmação de diagnóstico de 

TDAH através da utilização dos dados de tempo e pontuação obtidos através do Jogo do 

supermercado utilizando técnicas inteligentes de análise propostas no trabalho.   
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7. Conclusão e Trabalhos Futuros  
A complexidade de se fazer avaliação cognitiva e a falta de um teste computacional 

capaz de auxiliar no diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH) motivou essa pesquisa de doutorado.   

O objetivo principal foi investigar a possibilidade utilizar jogos computacionais 

especialmente concebidos para fins neuropsicológicos para de realizar Captura Cognitiva, 

testando diferentes técnicas para fazer a análise dos dados obtidos. Ao longo do trabalho de 

pesquisa, algumas etapas foram fundamentais: 

 O estudo das principais funções e disfunções executivas, suas características e 

formas de avaliação; 

 A escolha de uma neuropatologia fortemente associada à disfunção executiva, no 

caso, o Transtorno do Déficit de Atenção – TDAH para implementar um jogo capaz 

de auxiliar na avaliação cognitiva; 

 O estudo de diferentes técnicas computacionais para desenvolvimento de jogos 

capazes de realizar captura cognitiva; 

 O estudo de técnicas de inteligência artificial como a lógica fuzzy, redes neurais e 

redes bayesianas, capazes realizar análise inteligente; 

 A especificação e a implementação de um jogo computacional capaz de auxiliar na 

avaliação cognitiva de portadores de TDAH; 

 A realização de um experimento utilizando pessoais normais (grupo de controle) e 

portadores de TDAH adultos previamente diagnosticados para verificação do grau 

de acurácia do jogo, verificando a possibilidade da utilização do jogo como uma 

ferramenta de auxílio no diagnóstico de TDAH. 

 

Como fruto deste esforço de pesquisa foi criado um jogo computacional 

denominado Jogo do Supermercado, através do qual foi possível realizar um experimento 

com um grupo de voluntários adultos portadores e não portadores de TDAH. 

Após realizado o experimento, utilizando como instrumentos de pesquisa o Jogo do 

Supermercado e um formulário de auto-avaliação, foram realizadas 4 diferentes tipos de 

análises com os dados coletados: análise preliminar, análise estatística, análise neurofuzzy e 

análise bayesiana.  
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Na análise preliminar foram realizadas várias classificações utilizando a situação 

dos participantes e seus escores de pontuação e tempo obtidos no experimento através do 

teste utilizando o Jogo do Supermercado. Através da análise preliminar dos dados foi 

possível observar que considerando a pontuação, tanto no Modo 1 (que avalia 

prioritariamente  a capacidade de planejamento) como no Modo 2 (que avalia 

prioritariamente a capacidade de execução), a maioria dos portadores de TDAH sem 

medicação ficaram na faixa de menor pontuação, os participantes não portadores ficaram na 

faixa intermediária e que os portadores de TDAH medicados ficaram na faixa de maior 

pontuação.   Com relação a variável tempo, considerando ambos os modos, só foi possível 

observar que os portadores de TDAH não medicados ficaram na faixa intermediária de 

tempo. Esses resultados obtidos na análise preliminar sugerem que a variável pontuação 

obtida no Jogo do Supermercado tanto no Modo 1, como no Modo 2, possui um grande 

potencial para ser  utilizada para gerar um escore bruto de classificação para possíveis 

diagnósticos do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade e que mesmo a variável 

tempo não apresentando resultados tão cristalinos como a variável pontuação na análise 

preliminar, isso não a desqualifica para sua utilização no jogo. 

Na análise estatística foram realizados dois testes não paramétricos: o teste de 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, ambos levando em consideração a situação dos 

participantes e os escores de tempo e pontuação. Apesar de normalmente um estudo 

estatístico necessitar de um desenho de experimental mais bem definido e uma amostra 

maior, os resultados obtidos na análise estatística com os dados obtidos no experimento do 

Jogo do Supermercado apontam para a relevância da variável pontuação obtida na última 

fase do Modo 2, que avalia prioritariamente  a capacidade de Execução. Esse resultado 

confirma parcialmente a análise preliminar com relação à relevância da variável pontuação 

e mostra a possibilidade de utilização de análise estatística mesmo com uma amostra 

pequena. 

Na análise neurofuzzy foi utilizado o modelo híbrido ANFIS para fazer uma 

análise exaustiva onde foram considerados os dados de gravidade oriundos dos formulários 

de auto-avaliação e os escores de tempo e pontuação de todas as fases em ambos os modos 

de todos os participantes.  
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A primeira testagem verificou a convergência do grau de gravidade de cada um dos 

participantes do experimento utilizando os escores de tempo e pontuação em todas as fases 

do Modo 1 no Jogo do Supermercado. Os resultados obtidos nessa primeira análise 

mostraram uma maior relevância das últimas fases (9 e 10) na convergência da gravidade  

de cada um dos participantes. Para confirmar esse resultado foi elaborado outro tipo de 

análise neurofuzzy, considerando os escores de ponto e tempo de cada participante fase a 

fase. Nessa nova análise, foi comparada os valores de G calculados pelo sistema 

neurofuzzy utilizando os escores de tempo e pontuação no Modo 1 e os valores G extraídos 

do formulário de auto-avaliação para todos os participantes para cada uma das fases. Nessa 

nova avaliação foi confirmada a relevância das duas últimas fases.  

As mesmas análises foram realizadas também para o Modo 2 – Execução, ou seja, 

foram avaliados numa primeira etapa o grau de convergência do sistema ANFIS para cada 

um dos participantes e em seguida, verificado fase a fase a relevância dessas fases na 

confirmação do grau de gravidade calculado pelo o sistema e o valor obtido do formulário 

de auto-avaliação. Os resultados obtidos em ambas as análises, considerando todas as 8 

fases do Modo 2 – Execução, apontaram para uma maior relevância das últimas fases (7 e 

8) no Modo 2 do Jogo.  

Os resultados obtidos na análise neurofuzzy ampliam os resultados obtidos nas 

análises anteriores mostrando a relevância das duas últimas fases em ambos os modos do 

Jogo do Supermercado na avaliação cognitiva de portadores e não portadores de TDAH. 

A última análise realizada utilizou Redes Bayesianas. Foram realizadas diversas 

avalições com diferentes conjuntos de dados para verificação da relevância dos dados na 

confirmação do diagnóstico TDAH.   

É possível observar na Tabela 6.4.1, mostrada na Seção 6.4.1 do Capítulo 6, que os 

resultados obtidos na análise bayesiana foram muito significativos. Foram conseguidas 

taxas de confirmação do diagnóstico dos participantes portadores e não portadores de 

TDAH que variaram de 70% à 100%, dependendo do grupo de dados testados  através da 

utilização de Redes Bayesianas.  

Na análise número 1 foram utilizados os dados dos escores de tempo e pontuação 

das fases 10 do Modo de Planejamento e os escores de tempo e pontuação da fase 8 do 
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Modo de Execução obtidos no Jogo do Supermercado. Com esses dados foi conseguido 

pelo sistema bayesiano um resultado semelhante ao obtido na análise neurofuzzy.  

Na análise número 2 foram utilizados somente os dados oriundos do formulário de 

auto-avaliação, ou seja, a gravidade (G), o grau de comprometimento da atenção (D) e o 

grau de hiperatividade (H) e foi obtido uma confirmação do diagnóstico de TDAH com 

80% de acerto. É possível observar, ainda na Tabela 7.1, que o percentual de confirmação 

do diagnóstico de TDAH subiu para 90% quando foi realizada uma nova análise bayesiana 

acrescentando aos dados do formulário de auto-avaliação os dados obtidos de tempo e 

pontuação obtidos nas fases 10 do Modo 1 e na fase 8 do Modo 2 do Jogo do 

supermercado.   Na análise seguinte (análise número 4) utilizados todos os dados do 

formulário de auto-avaliação e todos os dados de tempo e pontuação de todas as fases de 

ambos os modo do Jogo do Supermercado. Com a utilização de todos os dados obtidos, 

utilizando o sistema bayesiano, foi observado um grau de acerto do diagnóstico de TDAH 

de 100%. Na última análise, foram retirados os dados obtidos no formulário de auto-

avaliação e utilizado apenas os dados de tempo e pontuação oriundos de todas as fases de 

ambos os modos obtidos no Jogo do Supermercado. Esse resultado, em especial, confirma a 

hipótese proposta nesse trabalho de que é possível fazer captura cognitiva e auxiliar na 

avaliação cognitiva de portadores e não portadores de TDAH utilizando jogos 

computacionais associados à utilização de técnicas de inteligência artificial.  

Algumas tarefas, não puderam ser realizadas dentro do escopo dessa pesquisa, mas 

devem ser consideradas para trabalhos futuros tais como: 

- ampliar os estudos de técnicas inteligentes para incluir predição do diagnóstico; 

- ampliar o número de participantes do experimento; 

- implementar uma versão para Internet do Jogo do Supermercado. 

Foi possível perceber que a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização e de jogos 

computacionais para fins neuropsicológicos envolvem algumas dificuldades tais como: 

• a falta de um método específico para desenvolvimento de jogos para essa finalidade; 

• a necessidade do envolvimento de uma equipe multidisciplinar;  

• encontrar um grande número de indivíduos diagnosticados para compor os grupos de 

testagem. 
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Apesar destas dificuldades encontradas ao longo do trabalho, os resultados 

experimentais obtidos nessa de pesquisa de doutorado comprovam o imenso potencial da 

utilização de jogos computacionais e técnicas inteligentes aplicados à área de 

Neuropsicologia, podendo realizar captura cognitiva e auxiliar na avaliação cognitiva de 

portadores de neuropatogias como o TDAH.  

A execução desse trabalho só foi possível graças à imensa contribuição, em 

diferentes etapas do projeto, de um grupo interdisciplinar composto por alunos de 

graduação de informática da UNIRIO e UFRJ, de alunos de mestrado do IM-NCE/UFRJ, 

alunos de doutorado da COPPE-UFRJ, à orientação e colaboração de pesquisadores da área 

de Computação e Inteligência Artificial do IM-NCE e COPPE-UFRJ, de especialistas em 

desenvolvimento de jogos da PUC-Rio, de psicólogos e neuropsicólogos do CNA, de uma 

estatística da FIO-CRUZ e principalmente a contribuição inestimável de um doutor em 

Psiquiatria do IPUB-UFRJ. 
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