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Introdução
A avaliação psicopedagógica (APp) auxilia na
investigação das dificuldades de aprendizagem (DA),
porém varia conforme o conhecimento teórico do
profissional1. A ciência interdisciplinar da neuropsicologia
cognitiva (NC) investiga o processamento de informações
e contribui para a elaboração de instrumentos de
avaliação padronizados e normatizados, restritos ou não,
e programas de intervenção2. Considerando que as DA
podem acometer até 50% dos estudantes durante os seis
primeiros anos do ensino formal3, os quais são
encaminhados para a APp, este trabalho pretende
apresentar o relato de uma APp com o uso de tarefas
neuropsicológicas não-restritas de uma adolescente com
queixas de desatenção e dificuldades escolares.
Método
L., 12 anos, aluna do 7° ano do ensino fundamental II de
uma escola particular foi encaminhada pela escola para a
APp. Foram utilizados para a APp: anamnese, escalas
comportamentais (MTA-SNAP-IV4 e Escala de Ansiedade
Matemática – EAM5) e tarefas neuropsicológicas nãorestritas para investigar habilidades cognitivas (linguagem
oral – LO, linguagem escrita – LE, aritmética, atenção e
funções executivas – FE), como as das coleções
Avaliação Neuropsicológica Cognitiva (vol. 1 ao 4)6-9 e
Tarefas para Avaliação Neuropsicológica (vol. 1)10, Teste
de Desempenho Escolar11, entre outros.

Resultados
L. apresentou habilidades preservadas na LO (exceto em
rimas) e nas habilidades mais básicas de LE (leitura e
escrita de palavras e pseudopalavras), porém dificuldades
nas mais complexas, como compreensão e fluência de
leitura e produção escrita de textos. Em aritmética, L.
obteve desempenho inferior para a idade em cálculos e
habilidades preditoras, obtendo índice moderado na EAM.
Nas habilidades atencionais e FE, a única habilidade
abaixo da média foi a atenção seletiva com maior grau de
dificuldade. Na SNAP-IV observou-se sinais de
desatenção pelos pais e escola. Considerando os
resultados da APp e a heterogeneidade das DA,
recomenda-se que L. seja encaminhada para a avaliação
clínica dos sinais de desatenção, avaliação psicológica
com ênfase nos sintomas de AM e início da intervenção
psicopedagógica com ênfase nas habilidades acadêmicas
que encontram-se deficitárias.
Conclusão
Desta forma, conclui-se que o uso das tarefas
neuropsicológicas não-restritas, assim como o raciocínio
clínico da NC são importantes para a APp em queixas de
DA, pois auxiliam a identificar habilidades preservadas e
prejudicadas, as quais devem ser alvo da intervenção
psicopedagógica.
Sem conflito de interesses.
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