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Resumo 
A Teoria de Resposta ao Item surge como uma alternativa ao método clássico de estimação. 
Sua modelagem utiliza dados provenientes de itens de questionários. As respostas dadas pelo 
sujeito a cada item irão determinar os parâmetros do modelo.  
Este trabalho utilizou o modelo da TRI de 2 parâmetros para analisar itens dicotômicos e o 
modelo de resposta gradual da TRI para analisar itens politômicos na avaliação da intensidade 
de sintomas de desatenção e hiperatividade em crianças. Para o estudo utilizou-se dois 
instrumentos conhecidos na psiquiatria como K-SADS e SNAP que medem desatenção e 
hiperatividade.  
Os dados utilizados para esse estudo foram fornecidos pelo Grupo de Estudos do Déficit de 
Atenção (GEDA), do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil). 
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1.Introdução 
 A Teoria Clássica de Teste (TCT), modelo que utiliza o escore total proveniente de um teste (questionário) para fazer as avaliações, tem sido por muitos anos a modelagem estatística mais utilizada para avaliar a proficiência de indivíduos. Esse modelo, muito usado na área da educação como em Andrade (2001), procura analisar de tempos em tempos o desempenho da escola na educação dos alunos, e dessa forma obter informações que possam conduzir a uma orientação eficiente durante o processo educacional (Tyler, 1942). Esse método possui suas limitações,pois não identifica os itens que captam melhor a habilidade do respondente. Muitas vezes questões que exigem mais conhecimento tem o mesmo valor de questões que exigem menos.Neste cenário surgiu o modelo chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI), que solucionou alguns dos problemas encontrados na TCT.  A TRI propõe modelos para a aptidão do indivíduo, ou seja, uma característica que não pode ser observada diretamente, mas que pode ser inferida a partir de variáveis secundárias relacionadas a essa aptidão. Essa teoria é uma alternativa a TCT e permite que comparações mais justas com relação à habilidade do sujeito sejam feitas, pois leva em consideração a dificuldade dos itens apresentados no questionário. Essa modelagem estatística permite que respostas dicotômicas, politômicas ou respostas do tipo livre sejam dadas aos itens.  Além da área educacional, a TRI também vem sendo muito utilizada na área psiquiátrica, onde a “habilidade do indivíduo” é interpretada como “traço latente do indivíduo” e a resposta que o sujeito dá ao item depende do nível que ele possui no traço latente. Alguns artigos como os de Pasquali &Primi( 2002) e Castro(2008) mostram essa teoria nessa área de aplicação. Um tema que também tem sido abordado pela TRI é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), esse transtorno é um dos muitos estudados no campo da psiquiatria infantil e que frequentemente persistem na idade adulta.  
Neste trabalho iremos avaliar o modelo de resposta ao item de dois parâmetros e o modelo de 
resposta gradual, que foram aplicados a dois instrumentos, onde cada um deles mede a 
desatenção e a hiperatividade em crianças. No primeiro questionário, conhecido na área 
psicométrica como K-SADS, os itens são do tipo dicotômicos, onde 0 significa não ter o sintoma 
e 1 ter o sintoma. Já no segundo questionário, conhecido como SNAP, os itens estão numa 
escala gradual, onde 0 significa não ter o sintoma, 1 ter pouco sintoma, 2 significa ter sintoma 
moderado e 3 significa ter sintoma intenso. Cada instrumento o é composto por 18 perguntas, 
onde 9 delas estão relacionadas a desatenção e as outras 9 a hiperatividade. Para a análise, 
temos uma população que é composta por crianças que são afetadas (probandos) pelo 
distúrbio, e um outro grupo de crianças que não são afetadas (grupo de controle) por esses 
distúrbios.  
Na seção 2 faremos uma revisão metodológica onde serão apresentados os modelos que serão 
utilizados e algumas representações gráficas, na seção 3 faremos uma análise para dados 
simulados, na seção 4 faremos as análises para dados reais e na seção 5 faremos a conclusão 
dos resultados obtidos. 
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2.Revisão Metodológica 
2.1 Introdução e propriedades 
A TRI é uma teoria do traço latente aplicada a testes de habilidade ou de desempenho.A teoria 
pressupõe que um estímulo (item)  é apresentado a um indivíduo e este responde a ele. A 
resposta dada pelo indivíduo depende do nível que ele possui no traço latente. Essa 
modelagem é um procedimento mais sofisticado que aproveita melhor a informação dispo-
nível nos itens, podendo melhorar sensivelmente a medida do traço latente, pois este é 
calculado considerando diferentes pesos para os itens de acordo com sua importância em 
relação ao traço que está sendo medido.  
Para utilizarmos a TRI, duas suposições básicas devem ser feitas: a unidimensionalidade e a 
independência local dos itens, cujas definições seguem abaixo. 
Unidimensionalidade 
Embora saibamos que o desempenho de indivíduos seja multideterminado, a maioria dos modelos da TRI postulam que o sujeito a ser analisado tenha apenas um traço latente que será responsável pela realização de um conjunto de tarefas. Para solucionar esse problema, assume-se que exista uma aptidão dominante responsável pelo desempenho num conjunto de itens de um teste, como destaca Hambleton & Swaminathan (1985).  Independência Local 
Mantidas constantes as aptidões que afetam o teste, exceto a aptidão dominante, as respostas 
dadas pelo sujeito a quaisquer dois itens são estatisticamente independentes. Ou seja, o 
desempenho do sujeito em um item, não afeta o desempenho dele em outro item, pois cada 
item é respondido apenas pela magnitude da sua aptidão dominante. Dessa forma, assumindo 
a independência local, temos que a sequência de respostas dada por um sujeito será o produto 
das probabilidades de cada item individualmente. As probabilidades de cada item levam em 
conta as características do mesmo (dificuldade, discriminação) e a proficiência do sujeito no 
qual o teste é aplicado. Em um teste com respostas do tipo “certo-errado”, a probabilidade  de 
um indivíduo acertar todos os itens é dada por: 

, , … , | =  |   |  …  | , 
onde  é a probabilidade de acertar o item , dado a aptidão . 
Entre os modelos unidimensionais, os que consideram que apenas um traço latente está sendo 
avaliado, encontram-se os modelos para dados dicotômicos (itens com duas categorias de 
resposta) e os modelos para dados politômicos (itens com mais de duas categorias de 
resposta). Estes modelos também são diferenciados de acordo com seu número de 
parâmetros. Eles podem ter 1, 2 ou 3 parâmetros, sendo: um parâmetro de dificuldade do 
item , um parâmetro de discriminação do item, e um parâmetro que representa a 
probabilidade do indivíduo“acertar” o item, mesmo quando têm baixo (ou nulo) nível do traço 
latente. 
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2.2Modelos para itens dicotômicos 
Na prática os modelos para análise de itens dicotômicos ou dicotomizados são os mais utilizados quando se trata de teoria de resposta ao item. Existem três tipos de modelos que se diferenciam pelo número de parâmetros, que são os modelos de 1, 2 ou 3 parâmetros.   Modelo logístico unidimensional de 2 parâmetros (ML2) 
Neste trabalho utilizaremos este modelo, que leva em conta a dificuldade e a discriminação do item.  
 
A probabilidade de um indivíduo j responder ao item i corretamente é dada por: 

= 1 =  1
1   ,  

onde = 1, 2, … ,  ,  = 1, 2, … , ,   é o número de itens,  é o tamanho da amostra, e 
  é uma variável dicotômica que assume valores 0 e 1, de acordo com a resposta 

dada pelo indivíduo . 
  representa o traço latente do -ésimo indivíduo. 
  é o parâmetro de inclinação (ou discriminação) do item . 
  é o parâmetro de posição (ou dificuldade) do item, medido na mesma escala que o 

traço latente. 
  é um fator de escala, geralmente igual a 1. Quando se quer obter resultados 

semelhantes a função ogiva normal, utiliza-se o valor 1,7. 
O parâmetro  está relacionado à discriminação dos respondentes e é proporcional à derivada 
da tangente à curva característica do item no ponto  (ponto de inflexão). Não são 
considerados valores negativos de , e segundo Pasquali (2003), na prática a métrica dele vai 
de 0 a 3.Esse parâmetro nos apresenta a qualidade dos itens. Hambleton & Swaminathan 
(1985) afirmam que itens com  ≥ 1 apresentam bom poder de discriminação.  
O parâmetro  é medido na mesma escala da habilidade . Na área educacional ele está 
associado à dificuldade de um avaliando responder corretamente a uma questão e na área 
psicométrica ele está associado à gravidade do item. Embora  possa assumir valores entre 

∞ e ∞, freqüentemente estarão dentro do intervalo [-3; 3], ( Pasquali,2003). 
Já o parâmetro  representa o traço latente, que é uma variável que não pode ser medida 
diretamente. Teoricamente o parâmetro da proficiência pode assumir valores de ∞ a ∞. É 
necessário, portanto, estabelecer uma origem e uma unidade de medida para definição da 
escala. Estes valores são determinados de forma a representarem, respectivamente, a média e 
o desvio padrão do traço latente analisado no estudo. Uma escala bastante utilizada na TRI é 
aquela com = 0 e = 1. 
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Curva Característica do Item 
Parece razoável supor que um indivíduo que possui um nível elevado de intensidade do 
sintoma não-observável considerado, terá uma probabilidade mais elevada de ter o sintoma 
observável que o item mede. Por exemplo, uma pessoa com um alto nível depressivo terá uma 
probabilidade elevada de ter o sintoma tristeza. Essa situação é graficamente representada 
pela Curva de Característica do Item (CCI) e expressa tudo o que a TRI pode descobrir sobre o 
item. 

 
Figura 1: Curva Característica do Item para o ML2 com = ,   e  = ,  

A figura 1 mostra um exemplo da CCI do modelo logístico de 2 parâmetros para um dos itens 
de um teste. No eixo x o gráfico mostra a habilidade do indivíduo, e no eixo y a probabilidade 
de uma resposta correta para cada habilidade. O parâmetro , que é proporcional à inclinação 
da curva no ponto de inflexão é igual a 2.032. Valores altos desse parâmetro conduzem ao 
formato mais íngreme da curva, onde o item tem grande poder de discriminação, e, como 
conseqüência, a diferença entre as probabilidades das respostas corretas dos respondentes 
com diferentes níveis de habilidade é maior. Baixos valores de  indicam que o item tem 
pouco poder de discriminação (indivíduos com habilidades bem diferentes têm 
aproximadamente a mesma probabilidade de responder corretamente ao item). Assim, à 
medida que o valor do parâmetro  tende a zero, a curva perde a forma de "S", tornando-se 
mais achatada. Já o parâmetro  é igual a 0.476, que é o ponto onde a probabilidade de 
resposta certa é 0.5. Quanto mais para a direita estiver a curva, mais difícil será este item, e 
maior será a habilidade necessária para acertá-lo. 
Modelo logístico unidimensional de 3 parâmetros (ML3) 
O modelo logístico de 3 parâmetros é o modelo de TRI mais utilizado atualmente. Além dos dois parâmetros usados no ML2, o modelo de três parâmetros também leva em consideração a probabilidade de acerto casual do item.  A probabilidade de um indivíduo j responder ao item  corretamente é dada por: 
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= 1 = 1 1
1    , 

onde = 1, 2, … ,  ,  = 1, 2, … , , e é o parâmetro do item que representa a probabilidade 
de indivíduoscom baixa habilidade responderem corretamente o item (muitas vezesreferido 
como a probabilidade de acerto casual). 
Neste trabalho, não utilizaremos este modelo, visto que ele não é adequado para a aplicação 
que iremos fazer.  
2.3 Funções de Informação 
Função de Informação do item 
Essa função permite analisar quanto um item contém de informação para a medida de 
habilidade. Essa função pode ser escrita como: 

=            1  
Onde: 

  é a informação do item ; 
 equivale a = 1 ; 
  é a primeira derivada de  com relação a ; 
 =  1  . 

Para o modelo logístico de 2 parâmetros teremos a seguinte função: 

=  
Função de Informação do Teste 
A informação do teste é o somatório da informação de cada item e é importante para atestar o 
desempenho do teste, pois é inversamente relacionada com o erro-padrão. Através da Curva 
de Informação do Teste pode-se verificar para qual intervalo do traço latente o teste funciona 
melhor. 
A função de informação do teste é expressa da seguinte forma: 

=               2  

e, se representada por meio do erro-padrão teremos: 
=  1  
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Curva de Informação do Item 
As Curvas de Informação dos Itens, que são geradas a partir das funções de informações do 
item, permitem analisar quanto um item contém de informação para a medida do traço 
latente, ou seja, elas indicam a quantidade de informação psicométrica com que um 
determinado sintoma observável contribui para a medida de intensidade do sintoma não-
observável. Além disso, a CCI nos informa em que intervalo este sintoma observável é mais 
informativo. É com esta característica que se pode avaliar quais sintomas observáveis 
discriminam melhor a população quanto à intensidade do sintoma não-observável. 

 
Figura 2: Curva de Informação do primeiro item para o ML2com = ,   e  = ,  

A figura 2 mostra um exemplo de curva de informação de um item com = 2,032  e  =
0,476. Pode-se observar que este item é mais informativo de -0.5 até -1.6. 
Curva de Informação do Teste 
A Curva de Informação do Teste é uma representação gráfica da função de informação do 
teste. Esta função é representada pela soma do grupo de itens que compõe o teste, de modo 
que resume a contribuição de cada item deste para a informação total.  

 
Figura 3: Curva de Informação do Teste para o ML2 
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A figura 3 mostra um exemplo de curva de informação de teste para um ML2. Nesse exemplo 
vemos que o teste é melhor utilizado no intervalo de habilidade -0.5 a 2.3. 
2.4Modelo para itens não dicotômicos 
São incluídos nessa categoria os modelos que analisam itens de resposta livre e os que têm 
itens que analisam respostas graduadas. Nesses modelos não é levado em conta apenas se a 
resposta está certa ou errada, e sim o que foi respondido pelo sujeito. Neste trabalho 
estudaremos o modelo que analisa respostas graduadas proposto por Samejima (1969). 
Modelo de Resposta Gradual (MRG) 
A probabilidade de um indivíduo  escolher a categoria  ou outra onde é mais difícil acertar o 
item  pode ser expressa como:  

, =  1
1   ,  , 

onde = 1, 2, … ,  ,  = 1, 2, … ,  , = 0, 1, … , , e , , ⋯ ,  ,  é o número 
de itens,  é o tamanho da amostra, e  

 representa a intensidade do sintoma no -ésimo indivíduo. 
  é o parâmetro de inclinação comum a todas as categorias do item .  
 , , é o parâmetro de posição da  -ésima categoria do item , e representa o nível de intensidade de sintomas necessários para a escolha da categoria de resposta .  
  é um fator de escala, geralmente igual a 1. Quando se quer obter resultados semelhantes a função ogiva normal, utiliza-se o valor 1,7.  
 1 é o número de categorias do -ésimo item.  

A probabilidade de um indivíduo  responder a categoria  do item  pode ser expressa como: 
, =  ,  ,  . 

 E por definição temos que: 
, = 1 

e 
, = 0. 

Dessa forma, obtemos a seguinte expressão: 

, = 1
1   ,  1

1   ,  



8  

No caso do Modelo de Resposta gradual, as Curvas Características dos Itens (CCI) mostram a 
relação entre as probabilidades de respostas nas categorias de cada item e o nível do traço 
latente, isto é, é possível identificar qual a categoria de resposta tem maior probabilidade de 
ser escolhida para cada nível do traço latente. A figura 4 mostra a CCI para um item que possui 
3 categorias de resposta. 

 
Figura 4: Curva Característica do Item para o MRG 

Observando a figura 4, podemos notar que a habilidade não está muito bem determinada para cada categoria. No entanto, fazendo uma análise, temos que indivíduos com habilidade até -3 têm maior probabilidade de responder apenas a categoria 1. Já indivíduos com habilidades entre -3 e -2, têm mais chance de responderem a categoria 3. Para habilidades entre -2 e -1.5, a maior probabilidade é que os indivíduos respondam  a categoria 2. E por fim, indivíduos com habilidade acima de -1.5, também devem responder a categoria 3.    A função de informação do item para o modelo de resposta gradual tem a mesma expressão 
do ML2 1 , e após realizar alguns cálculos chegamos à seguinte expressão final: 

= ,
, ,

 , em que: 

  é a informação do item; 
 ,  é a probabilidade de responder à categoria  do item ; 
 ,  é a primeira  derivada de ,  com relação a ; 
 , =  1 , ; 
  é o número de categorias do item . 

A função de informação do teste para o modelo de resposta gradual é a mesma para o 
ML2em 2 . 
A figura 5 mostra o exemplo da Curva de Informação de um item de um teste. Nesse exemplo, 
existem dois intervalos onde o item contém mais informação , de -4 até -2 e de 0.8 a 2.3. 
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Figura 5: Curva de Informação do primeiro item para o MRG 

A figura 6 mostra a Curva de Informação de um Teste em um MRG. A curva para modelo 
possui a mesma interpretação que no caso do ML2.  Os intervalos de habilidade onde o teste 
funciona melhor são de -3 a -1 e de 0.5 a 2. 

 
Figura 6: Curva de Informação do Teste para o MRG 
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3. Análise de Dados Simulados  
Simulação para respostas dicotômicas 
Estudos de simulação podem ser úteis em vários aspectos, como avaliar os diferentes métodos de estimação.O objetivo deste capítulo é apresentar padrões de resposta segundo o ML2 da TRI. Iremos simular respostas de um concurso que contém 30 perguntas aplicado a 1000 
participantes. Vamos supor que o participante não “chute” nenhuma questão, dessa forma 
utilizaremos a o modelo logístico de 2 parâmetros para itens dicotômicos. 
O parâmetro  de discriminação do item, será simulado através de uma distribuição uniforme 
no intervalo entre 0.1 e 3, veja a figura 7(a). 
O parâmetro  de dificuldade será uma sequência de 30 números equidistantes entre -2 e +2, 
figura 7(b). 
Os valores obtidos para os parâmetros  e podem ser vistos no apêndice A. 
A habilidade, parâmetro , será simulada através de uma distribuição normal padrão, como 
apresentado na figura 7(c). 

 
Figura 7: Parâmetros  ,  e  simulados 

Estimação para dados simulados 
Toda modelagem será feita seguindo a abordagem clássica e o software utilizado para fazer as 
estimações é o R, versão 3.0.2.  
As respostas dadas pelos participantes do concurso foram simuladas após a simulação dos 
parâmetros, segundo o ML2.É interessante que se construam  as Curvas Características e de 
Informação dos itens, pois com elas teremos uma melhor interpretação dos resultados.  
A figura 10 nos mostra as retas de ajuste para os valores simulados dos parâmetros  e , com 
as respectivas estimativas encontradas. Calculando o coeficiente de correlação de Pearson, 
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que nos diz de que maneira e o quanto os dados estão correlacionados, obtemos 0.9863548 e 
0.997091 de correlação entre os valores simulados e estimados para os parâmetros de 
discriminação e dificuldade respectivamente, mostrando que esses valores estão 
correlacionados de maneira positiva e essa correlação é muito forte. 

 
Figura 10: (a) Ajuste dos valores simulados pelos estimados para o parâmetro discriminação; (b) Ajuste dos 
valores estipulados pelos estimados para o parâmetro dificuldade 
A figura 8 mostra a Curva Característica de alguns dos itens. Podemos notar que os itens de 1 a 
5 são relativamente “fáceis”, ou seja, as Curvas Características dos itens estão mais para a 
esqueda. Também podemos concluir que esses mesmos itens precisam de habilidades 
inferiores a 0 para ter probabilidades de acertos superiores a 0.6. A curva do item 12 se 
comporta de maneira diferente das demais. Olhando a tabela 1, vemos que este item tem um 
poder de discriminação muito baixo e poderia ser retirado do questionário. 

 
Figura 8: Curvas Características dos itens de 1 a 5 e 12 

A figura 9 mostra as Curvas de Informação de alguns dos itens de um teste. Pode-se notar que 
o item 1 oferece mais informação até a habilidade -1, e a partir daí o item 5 é o que tem mais 
informação. Como foi mencionado anteriormente, o item 12 pode ser retirado do questionário 
pois praticamente não oferece informação. 
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Figura 9: Curva de Informação dos Itens 1 a 5 e 12 

A figura 10 mostra a Curva de Informação do teste. Podemos notar que esse teste é mais 
informativo para habilidades de -1.8 a 2. O teste perde um pouco de informação onde a 
habilidade se aproxima de 0 pela esquerda e pela direita, mas ainda assim ele é bastante 
informativo nessa região. 

 
Figura 10: Curva de Informação do teste 
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4.Aplicação a Dados reais 
O TDAH é um transtorno no desenvolvimento do autocontrole, marcado por déficits referentes à capacidade de atenção, inibição de impulsos, além de sintomas de hiperatividade (Barkley, 2002). O transtorno é essencialmente caracterizado pela dificuldade de manter atenção, pela agitação e inquietude, o que muitas vezes pode configurar sintomas de hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas seguem um padrão persistente e são mais freqüentes e severos do que manifestações similares presentes em crianças da mesma idade e nível desenvolvimental (Benczik, 2000). 
As crianças com TDAH são comumente descritas como desligadas, aborrecidas e desmotivadas frente às tarefas, sem força de vontade, bagunceiras e desorganizadas. São crianças agitadas, barulhentas e tendem a fazer coisas fora de hora (Barbosa, 2001). Além dessas características, é comum que crianças com TDAH apresentem outros sintomas, como baixa tolerância à frustração, troca contínua de atividades, dificuldade de organização e tendência a “sonhar acordada”. A essa patologia podem estar relacionados os fracassos escolares, as dificuldades emocionais e dificuldades de relacionamento em crianças e adolescentes (Wilens, Biedermann, & Spencer, 2002). 
Para que se cumpra a exigência da unidimensionalidade, os modelos a serem utilizados pela 
TRI nesse trabalho, pressupõem que apenas um traço latente está sendo medido. Dessa forma, 
os 2 instrumentos que inicialmente mediam o TDHA e tinham 18 itens cada, passam a ser 4 
questionários, onde 2 deles que tem 9 itens cada, medem a desatenção e os outros 2 , com 9 
itens cada, medem hiperatividade. Trabalharemos com uma população que é composta por 
crianças que são afetadas (probandos) pelo transtorno, e um outro grupo de crianças que não 
são afetadas (grupo de controle) por esses distúrbios.  
As respostas vindas da entrevista utilizando o instrumento conhecido como K-SADS, são dicotômicas, já o segundo questionário, conhecido como SNAP, nos fornece respostas do tipo politômicas. Os questionários podem ser vistos no apêndice B. Nosso objetivo investigar a importância de cada item nos testes, assim como identificar quais itens apontam para maior gravidade dos sintomas e por fim estimar o nível do traço latente existente em cada um dos indivíduos em que os questionários foram aplicados, primeiramente utilizando o ML2 e em seguida MGR da TRI. 
4.1 Análise para dados dicotômicos  Instrumento K-SADS - Desatenção   Um grupo de pesquisadores especialmente treinados aplicaram as entrevistas e forneceram o  questionário. A amostra é composta por 184 indivíduos.  A tabela 2 mostra a proporção de respostas para cada um dos itens, onde 0 significa não ter o sintoma e 1 ter o sintoma.  

Tabela 2: Proporção para cada resposta   
  0 1 

Item 1 0.4076 0.5924 
Item 2 0.3967 0.6033 
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Item 3 0.5326 0.4674 
Item 4 0.5109 0.4891 
Item 5 0.4293 0.5707 
Item 6 0.4185 0.5815 
Item 7 0.5054 0.4946 
Item 8 0.3750 0.6250 
Item 9 0.5163 0.4837 

 Ajustamos o modelo logístico de 2 parâmetros da TRI para dados dicotômicos.  A tabela 3 nos dá os valores dos parâmetros estimados. Note que o poder de discriminação de todos os itens é muito relevante. O item 2, que está relacionado a dificuldade de manter a atenção em tarefas e atividades de lazer, tem um valor muito elevado para o parâmetro  , talvez exista algum tipo de erro nos dados, que deveria ser investigado futuramente. 
 Tabela 3: Estimação dos parâmetros – Desatenção  

      
Item 1 3.240 -0.249 
Item 2 17.067 -0.094 
Item 3 2.895 0.102 
Item 4 2.743 0.040 
Item 5 1.605 -0.253 
Item 6 4.118 -0.200 
Item 7 1.752 0.024 
Item 8 3.852 -0.328 
Item 9 2.195 0.058 

 A figura 11 nos mostra as habilidades estimadas para cada um dos indivíduos. Podemos perceber que muitos indivíduos têm habilidades inferiores a -1.0 e superiores a 1.0, entre 0.0 e 0.5 a freqüência entre os indivíduos também é expressiva. Sendo assim, existem muitas pessoas que possuem uma alta intensidade do sintoma desatenção, mas também existe um grande número de pessoas que praticamente não tem esse sintoma.   

 Figura 11: Histograma das habilidades estimadas – Desatenção 
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 A figura 12 mostra os boxplots dos grupos de crianças com o distúrbio da desatenção e sem o  distúrbio da desatenção. Como já esperávamos, o grupo de crianças portadoras dos sintomas da desatenção têm habilidades superiores ao grupo de crianças que não apresentam os sintomas desse distúrbio.  

 Figura 12: Boxplots das habilidades estimadas para o grupo de crianças com e sem o distúrbio da desatenção  A figura 13 mostra as Curvas Características dos itens do questionário segundo o ML2. Podemos verificar que o ângulo de incidência da Curva Característica do item 2   é de aproximadamente 90 graus. Dessa forma os sujeitos à esquerda da curva têm praticamente 0 chances  de acertar o item,enquanto os da direita têm praticamente  probabilidade 1 de acertá-lo. Quando isso acontece, dizemos que o item é capaz de discriminar diferenças infinitesimamente mínimas de níveis de habilidade. No caso dessa aplicação, acreditamos ser um erro nos dados.  

 
Figura 13: Curvas Características ML2 – Desatenção 

A figura 14 mostra as Curvas de Informação dos 9 itens do questionário segundo o ML2. Coerentemente, o item 2 se mostra extremamente importante no questionário, pois a CI dele se destaca sobre as demais. Isso se deve ao alto poder de discriminação desse item, como foi mencionado anteriormente. 
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 Figura 14: Curvas de Informação dos Itens   

 
Figura 15: Curva de Kernel para estimação das habilidades  A figura 15 mostra a curva com as estimações das habilidades. Como se esperava, a curva das estimações das habilidades se assemelha a uma curva normal com média 0.   Instrumento K-SADS – Hiperatividade  O tamanho da amostra permanece o mesmo, as entrevistas foram feitas a 184 crianças. A tabela abaixo nos mostra a proporção de respostas para cada um dos itens, onde 0 significa não ter o sintoma e 1 ter o sintoma.  

Tabela 4: Proporção para cada resposta   
  0 1 

Item 1 0.5272 0.4728 
Item 2 0.6576 0.3424 
Item 3 0.6141 0.3859 
Item 4 0.6902 0.3098 
Item 5 0.6739 0.3261 
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Item 6 0.4891 0.5109 
Item 7 0.5380 0.4620 
Item 8 0.5435 0.4565 
Item 9 0.5380 0.4620 

 Estimamos o modelo logístico de 2 parâmetros, onde as respostas são do tipo dicotômicas. A tabela 5 nos informa os valores estimados dos parâmetros  e  para cada item. Por se tratar 
de um questionário com poucos itens, podemos olhar a tabela e extrair algumas informações 
importantes. O item 5, que está relacionado a estar frequentemente “a todo vapor” é o que 
discrimina mais. O item 4, que fala sobre a dificuldade de fazer atividades de lazer calmamente  
é o que representa uma maior intensidade do sintoma de hiperatividade, tendo o maior 
estimado para  ( = 0.675). Podemos chegar a conclusão de que todos os itens deste teste 
tem uma boa discriminação, pois para todos os itens esse parâmetro é superior a 1. O item 6, 
que está relacionado a falar demais, tem o valor do parâmetro  bem baixo, isso significa que 
pessoas que marcam 1 para este item não tem necessariamente o sintoma de hiperatividade. 

Tabela 5: Estimação dos parâmetros – Hiperatividade  

 
  

Item 1 2.159 0.104 
Item 2 2.129 0.541 
Item 3 2.368 0.378 
Item 4 1.984 0.675 
Item 5 3.313 0.533 
Item 6 2.493 -0.016 
Item 7 1.708 0.150 
Item 8 1.595 0.175 
Item 9 3.189 0.129 

   A figura 16 nos mostra o histograma das habilidades estimadas do questionário K-SADS para o sintoma hiperatividade. Podemos notar uma concentração maior de indivíduos onde a habilidade é inferior a -1.0. Dessa forma, o número de crianças que praticamente não tem o sintoma da hiperatividade é bem superior a aquelas que têm o sintoma de forma intensa.  
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 Figura 16: Histograma das habilidades estimadas – Hiperatividade  A figura 17 mostra os boxplots dos grupos de crianças com o sintoma da hiperatividade e sem o sintoma da hiperatividade. Podemos observar que a médiadas habilidades do grupo portador dos sintomas é bastante superior ao grupo de crianças que não possuem os sintomas.  

.  
Figura 17: Boxplots das habilidades estimadas para o grupo de crianças com e sem o distúrbio da hiperatividade  A figura 18 mostra as Curvas Características e as Curvas de Informação dos itens do teste. O item 5 é o que contém mais informação, isso já era esperado, pois quanto mais um item discrimina, mais ele nos passa informação. Um outro item bastante discriminante para esse teste é o item 9, que informa se a criança frequentemente interrompe outras pessoas quando elas estão falando.   
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Figura 18: (a) Curvas Características dos Itens e (b) Curva de Informação dos Itens 

 
Figura 19: Curva de Informação dos Itens 5 e 9 

A figura 20 mostra a curva de estimação das habilidades dos indivíduos. Assim como no 
questionário anterior, a curva de estimação das habilidades do questionário K-SADS para a 
hiperatividade também se aproxima de uma curva normal com média 0. 

 
Figura 20: Curva de Kernel para estimação das habilidades 
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4.2 Análise para dados politômicos  Instrumento SNAP – Desatenção   O questionário a ser utilizado para fazer as estimações aqui possui 4 níveis de categoria de 
resposta. O tamanho da amostra nesse caso é 76 e as entrevistas foram respondidas pelos pais 
das crianças.  
Na tabela 6 está a relação das proporções para cada nível de resposta dada, onde 1 significa 
não ter o sintoma, 2 ter pouco sintoma, 3 significa ter sintoma moderado e 4 significa ter 
sintoma intenso. A escala foi transladada de uma unidade para a direita para maior 
comodidade na utilização do software usado para fazer as estimações. 

Tabela 6: Proporção para cada nível de resposta  – Desatenção 
  1 2 3 4 
Item 1 0.2105 0.2500 0.3289 0.2105 
Item 2 0.4737 0.3553 0.1053 0.0658 
Item 3 0.3553 0.3026 0.2368 0.1053 
Item 4 0.3421 0.1974 0.2763 0.1842 
Item 5 0.2763 0.1842 0.3289 0.2105 
Item 6 0.3026 0.1184 0.3158 0.2632 
Item 7 0.2105 0.3289 0.2368 0.2237 
Item 8 0.2237 0.1711 0.3421 0.2632 
Item 9 0.2500 0.3026 0.2763 0.1711 

 
A partir de agora as estimações seguirão o modelo da TRI para dados politômicos,  
especificamente o que trata de respostas graduais. 
A tabela 7 apresenta os parâmetros estimados. Concluímos que o item 1, que está relacionado 
a não conseguir prestar muita atenção a detalhes,é o item mais discriminante (maior valor 
estimado para ). O item 2, que diz se a criança tem dificuldade de manter a atenção em 
tarefasou atividades de lazer é o que melhor identifica pessoas que apresentam maior 
gravidade dos sintomas, pois os parâmetros ,  e  para esse item são os que apresentam 
maiores estimativas. 

Tabela 7: Estimação dos parâmetros do MRG – Desatenção  
          

Item 1 4.181 -0.604 0.421 1.103 
Item 2 2.808 0.476 1.430 1.976 
Item 3 1.862 -0.086 0.903 1.970 
Item 4 3.578 -0.030 0.661 1.508 
Item 5 3.515 -0.466 0.335 1.409 
Item 6 2.496 -0.358 0.244 1.241 
Item 7 1.848 -0.966 0.693 1.612 
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Item 8 4.019 -0.514 0.032 1.225 
Item 9 2.752 -0.605 0.622 1.699 

  A figura 21 mostra o histograma das habilidades estimadas segundo o ML2. Podemos notar que para este questionário o número de crianças que possuem o sintoma mais intenso é superior ao número daquelas que têm o sintoma de maneira mais branda.    

 Figura 21: Histograma das habilidades estimadas – Desatenção  A figura 22 mostra os boxplots dos grupos de crianças com sintoma da desatenção e sem o sintoma  da desatenção. Novamente, podemos observar que em média as crianças que apresentam o sintoma desatenção têm habilidades bem superiores às crianças que não apresentam o sintoma. 

 Figura 22: Boxplots das habilidades estimadas para o grupo de crianças com e sem o distúrbio da desatenção  As figuras 23(a) e 23(b) mostram as CCI do item mais discriminante e do menos discriminante: 
1 e 7. Pode ser notado que as curvas 1 e 4 do item 1 são bem mais íngremes que as do item 7. 
As curvas 2 e 3 também nos mostram que para o item 1 as categorias estão melhor 
determinadas e que atingem probabilidades de acertos superiores as do item 7. 
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Como foi mencionado anteriormente, item 1 está relacionado a não conseguir prestar muita 
atenção a detalhes e o item 7 está relacionado a perder coisas necessárias para atividades (p. 
ex: brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros). 
Dessa forma o fato de algumas crianças perderem os objetos que elas utilizarão nas atividades 
seja pouco relevante em comparação com os demais itens do questionário. 

 
Figura 23: (a) Curvas Características do Item 1 e (b) Curvas Características do Item 7 

A figura 24(a) representa graficamente os itens mais informativos e os menos informativos. 
Como a quantidade de informação que um item tem está relacionada ao poder de 
discriminação do mesmo, os itens que mais discriminam são aqueles têm a Curva de 
Informação mais elevadas. Já a figura 24(b) representa a Curva de Informação do Teste, que é 
a junção das Curvas de Informação de todos os itens. 

 
Figura 24: (a) Curvas de Informação dos Itens e (b) Curvas de Informação do Teste 
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Na figura 25 vemos a curva com as estimações das habilidades. Diferentemente das curvas que 
estimaram as habilidades anteriormente, ela ainda se parece uma normal, mas com a média 
um pouco superior a 0.  

 
Figura 25: Curva de Kernel para estimação das habilidades  Instrumento SNAP – Hiperatividade  

O questionário a ser utilizado para fazer as estimações aqui possui 4 níveis de categoria de 
resposta. O tamanho da amostra nesse caso é 75 e as entrevistas foram respondidas pelos pais 
das crianças.  
A tabela abaixo nos mostra as proporções para cada nível de resposta dada pelos indivíduos. 

Tabela 8: Proporção para cada nível de resposta  – Hiperatividade 
  1 2 3 4 
Item 1 0.3733 0.2533 0.2400 0.1333 
Item 2 0.4267 0.2267 0.2000 0.1467 
Item 3 0.6400 0.2000 0.0933 0.0667 
Item 4 0.5600 0.2800 0.0800 0.0800 
Item 5 0.5467 0.2533 0.1333 0.0667 
Item 6 0.3733 0.2267 0.2667 0.1333 
Item 7 0.3733 0.2667 0.2667 0.0933 
Item 8 0.3200 0.2133 0.2933 0.1733 
Item 9 0.3067 0.2400 0.3200 0.1333 

  Assim como no questionário anterior, ajustamos o modelo de resposta gradual da TRI.  A tabela 9 nos informa as estimações dos parâmetros do modelo de resposta gradual para cada item. Os itens que mais discriminam são o 7 e 8, que estão relacionados a responder as perguntas de forma precipitada antes de elas terem sido terminadas e ter dificuldade de esperar sua vez, respectivamente. O item 4, está relacionado a interromper os outros ou se intrometer em conversas é o que representa maior gravidade quando o sujeito escolhe uma categoria elevada, pois os parâmetros  e  são mais elevados para esse item. Sendo assim, 
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crianças com baixa intensidade do sintoma da hiperatividade podem acabar marcando as categorias mais altas desse item. 
 Tabela 9: Estimação dos parâmetros do MRG – Hiperatividade  

           
Item 1 2.258 -0.347 0.527 1.515 
Item 2 2.019 -0.144 0.708 1.560 
Item 3 2.250 0.615 1.342 1.959 
Item 4 2.072 0.317 1.437 1.986 
Item 5 2.654 0.269 1.138 1.940 
Item 6 2.873 -0.321 0.444 1.452 
Item 7 3.475 -0.289 0.592 1.622 
Item 8 3.465 -0.489 0.303 1.210 
Item 9 2.949 -0.547 0.311 1.409 

  O histograma das habilidades estimadas de cada criança é apresentado na figura 26.  
 

 
Figura 26: Histograma das habilidades estimadas –Hiperatividade  A figura 27 nos mostra os boxplots das habilidades estimadas para as crianças que apresentam o sintoma da hiperatividade e das crianças que não apresentam esse sintoma. Assim como nas comparações feitas nos outros três questionários, a média das crianças com o sintoma da hiperatividade é superior à média daquelas que não têm o sintoma. No entanto, podemos observar que nesse questionário as diferenças entre as habilidades de cada grupo não são tão grandes como nos anteriores.  
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Figura 27: Boxplots das habilidades estimadas para o grupo de crianças com e sem o distúrbio da hiperatividade  A figura 28 representa graficamente a diferença entre os itens mais e menos discriminantes: 2 

e 7. O item 2 está relacionado a sair do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se 
espera que fique sentado, e o item 7 está relacionado a responder as perguntas de forma 
precipitada antes de elas terem sido terminadas. 
 As categorias 1 e 4, não são muito diferentes para os itens 2 e 7, embora essas duas curvas 
ainda sejam mais íngremes para o item 7. Já nas categorias 2 e 3, as curvas são mais distintas, 
para o item 7 a probabilidade de resposta é superior a 0.6, para o item 2 ela é pouco superior a 
0.4. 
Dessa forma, nesse questionário, sair da sala de aula quando se espera que fique sentado é 
menos importante que responder perguntas de forma precipitada quando se pretende analisar 
o sintoma da hiperatividade. 

 
Figura 28: (a) Curvas Características do Item 2 e (b) Curvas Características do Item 7 

A figura 29(a) mostra a informação que cada item fornece. Os mais informativos são os itens 7 
e 8, e os menos informativos são os itens 2 e 4. Quando unimos todas as Curvas de Informação 
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de cada item desse questionário, obtemos a Curva de Informação do Teste que pode ser vista 
na figura 29(b). 

 
Figura 29: (a) Curvas de Informação dos Itens e (b) Curvas de Informação do Teste 

A figura 30mostra a curva de estimação das habilidades. Podemos notar que essa curva se 
parece com a curva de uma distribuição normal com média 0. 

 
Figura 30: Curva de Kernel para estimação das habilidades  
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5. Conclusão 
A utilização da teoria de resposta ao item aplicada aos instrumentos nos permitiu um melhor 
entendimento dos dados que estávamos trabalhando.  
No instrumento K-SADS relacionado a desatenção, talvez exista algum tipo de erro nos dados, 
pois para o item 2 o poder de discriminação é excessivamente alto. Já no instrumento K-SADS 
que tratou do sintoma da hiperatividade, o item 6, que está relacionado a falar demais, foi o 
único que apresentou valor negativo para o parâmetro , indicando que mesmo crianças que 
não tivessem esse distúrbio poderiam acabar marcando 1 (ter o sintoma) ao invés de 0 (não 
ter o sintoma). Assim, crianças que falam muito não podem ser diretamente consideradas 
hiperativas. 
No instrumento SNAP, quando foi tratada a desatenção, o item 2 nos informava se a criança 
tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Esse item se 
apresentou o melhor no quesito identificar a gravidade do sintoma, ou seja, quando uma 
criança pertence às categorias mais elevadas desse item, o sintoma da desatenção é bastante 
grave. Ainda nesse mesmo instrumento, mas se tratando da hiperatividade, a discriminação 
dos itens 7 e 8 se destacam sobre as demais, embora todos os itens desse instrumento tenham 
um excelente poder de discriminação. 
As análises dos resultados podem posteriormente serem utilizadas para realização de um 
diagnóstico clínico, como também para estabelecer uma melhor escala dimensional da 
condição de cada criança, levando em consideração o número de sintomas que cada criança 
apresenta. 
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6. Apêndice A 
Tabela 1: Valores simulados para os parâmetros  e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Item   1 2.2889720 -2.00000000 
2 0.9438718 -1.86206897 
3 0.8485827 -1.72413793 
4 0.6470833 -1.58620690 
5 1.1154384 -1.44827586 
6 1.6991238 -1.31034483 
7 2.8761665 -1.17241379 
8 2.7329438 -1.03448276 
9 2.0084453 -0.89655172 

10 1.6820608 -0.75862069 
11 2.7958307 -0.62068966 
12 0.1548164 -0.48275862 
13 0.9145773 -0.34482759 
14 2.7509930 -0.20689655 
15 1.5140799 -0.06896552 
16 0.2736797 0.06896552 
17 1.7476235 0.20689655 
18 1.6600763 0.34482759 
19 2.8742375 0.48275862 
20 0.1507112 0.62068966 
21 0.8540255 0.75862069 
22 0.3998146 0.89655172 
23 2.8604443 1.03448276 
24 1.9941755 1.17241379 
25 1.1960573 1.31034483 
26 2.7978427 1.44827586 
27 1.2078311 1.58620690 
28 1.2316328 1.72413793 
29 2.4616311 1.86206897 
30 2.9243965 2.00000000 
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7. Apêndice B 
Questionário K-SADS para desatenção 
D1-A.COMETER MUITOS ERROS POR DESCUIDO OU NÃO PRESTAR 
ATENÇÃO NOS DETALHES. Você comete muitos erros por falta de 
atenção ou por distração? Você costuma errar porque você não lê 
direito as instruções? Você deixa coisas em branco por distração? Essas 
distrações acontecem só às vezes ou são freqüentes? Alguém alguma 
vez lhe disse que você deveria prestar mais atenção no que faz? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente 
comete erros por distração. O problema 
interfere no funcionamento apenas 
minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência comete erros 
por distração. O problema interfere no 
funcionamento em nível de moderado a 
grave. 

D2-A. DIFICULDADE DE MANTER A ATENÇÃO EM ATIVIDADES DE 
LAZER OU TAREFAS. Você tem dificuldade de prestar atenção (em 
aulas, palestras, reuniões)? E prestar atenção nos afazeres (tarefas) no 
trabalho? Isso chegou a atrapalhar você? Você já teve problemas por 
causa disso? E quando está fazendo uma tarefa você fica distraído, 
pensando em outra coisa, como se você estivesse “no mundo da lua”? 
E nos momentos de lazer (p.ex. jogos)? Por exemplo, esquece de jogar 
quando chega a sua vez? Estas coisas acontecem de vez em quando ou 
estão sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. De vez em quando 
tem dificuldade de manter a atenção em 
tarefas ou atividades de lazer. O problema 
interfere no funcionamento apenas 
minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência tem 
dificuldade de manter a atenção em 
tarefas ou atividades de lazer. O problema 
interfere no funcionamento em nível de 
moderado a grave. 

D3-A.NÃO ESCUTAR. As pessoas reclamam que você parece não estar 
escutando quando falam com você? Você se desliga ou fica desligado 
enquanto as pessoas falam com você? As pessoas chegam a se queixar 
por causa disto? Isso acontece de vez em quando ou está sempre 
acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente não 
escuta. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência não escuta. O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 

 
D4-A.DIFICULDADE DE SEGUIR INSTRUÇÕES POR DESATENÇÃO. As 
pessoas reclamam que você não segue (ou acompanha) as instruções 
que recebeu? Quando as pessoas mandam você fazer alguma coisa, é 
difícil lembrar de tudo aquilo que é para fazer? As pessoas reclamam 
disto? Você erra porque não segue as instruções até o final ou deixa as 
coisas sem completar? 
Você se esquece de terminar seus afazeres (tarefas) do trabalho ou 
domésticos? Essas coisas acontecem de vez em quando ou estão 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente tem 
dificuldade em seguir instruções. O 
problema interfere no funcionamento 
apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência tem 
dificuldade em seguir instruções. O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 
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sempre acontecendo? 
D5-A. DIFICULDADE DE ORGANIZAR TAREFAS OU ATIVIDADES. Sua 
mesa ou seu armário costumam estar mais para arrumado ou para 
bagunçado? Você costuma demorar a encontrar o que precisa no meio 
das suas coisas? Você se atrapalha ou se atrasa para ir para o trabalho 
devido sua desorganização? E você consegue se organizar para fazer 
seus afazeres (tarefas)? As pessoas reclamam que suas coisas são feitas 
de qualquer jeito, sem cuidado ou que estão sempre fora de ordem? 
Essas coisas acontecem de vez em quando ou estão sempre 
acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente 
desorganizado. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência desorganizado. 
O problema interfere no funcionamento 
em nível de moderado a grave. 

D6-A. NÃO GOSTAR OU EVITAR FAZER TAREFAS QUE EXIJAM 
ATENÇÃO.Você tem tendência a evitar ou não gostar de alguns tipos de 
afazeres (tarefas) em comparação com outros? Quais? Por quê? Você 
não gosta ou evita fazer afazeres (tarefas) que exijam concentração? 
Você deixa de fazer ou adia esses afazeres (tarefas) de vez em quando 
ou com freqüência?  

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente 
evita tarefas que exigem mais atenção 
e/ou expressa leve desagrado com estas 
tarefas. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1– Limiar. Com freqüência evita tarefas 
que exigem mais atenção e/ou expressa 
desagrado moderado com estas tarefas. O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 

 
D7-A. PERDER COISAS NECESSARIAS PARA REALIZAR TAREFAS OU 
ATIVIDADES. Você costuma perder suas coisas (ex. chaves, 
ferramentas, contas, material de escritório, etc.)? Demora para 
encontrar? Isso acontece de vez em quando ou está sempre 
acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. Perde coisas de vez 
em quando. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Perde coisas com freqüência 
(uma vez por semana ou mais). O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 

D8-A. DISTRAÍR-SE FACILMENTE POR ESTIMULOS EXTERNOS. É muito 
difícil para você manter a atenção no que está fazendo porque se 
distrai com qualquer coisa? Se alguém fala à sua volta, isto atrapalha 
muito a prestar atenção no que estava fazendo? Se você escuta 
barulhos (de telefone, buzina) fica difícil voltar a prestar atençao no 
que você está fazendo? Você já consegue prestar atençao no que está 
fazendo mesmo com um pouco de barulho ou com alguma outra coisa 
acontecendo em volta? As pessoas dizem que você se distrai com 
facilidade? Isso acontece de vez em quando ou está sempre 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente 
distraído. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1– Limiar. Atenção com freqüência 
interrompida por pequenas distrações 
que os demais seriam capazes de ignorar. 
O problema interfere no funcionamento 
em nível de moderado a grave. 



31  

acontecendo? 
D9-A. ESQUECIMENTO EM ATIVIDADES DE ROTINA. Você costuma 
esquecer de levar coisas necessárias para o trabalho ou de trazer para 
casa? Você esquece suas coisas nos lugares aonde vai? Estas coisas 
acontecem de vez em quando ou estão sempre acontecendo? Alguém 
já reclamou que você é esquecido demais?    

0– Abaixo do limiar. Ocasionalmente 
esquecido. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência esquecido. O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 

 
Questionário K-SADS para hiperatividade 
H1-A. INQUIETUDE QUANDO SENTADO. As pessoas costumam falar 
que você não pára de se mexer mesmo quando está sentado? Seus 
amigos? Familiares? Você fica “brincando” com objetos durante seus 
afazeres (atividades)? E se mexendo na cadeira? Você é do tipo que 
está o tempo todo se mexendo, balançando as pernas ou os braços? 
Você acha difícil ficar parado enquanto está sentado? Isso acontece de 
vez em quando ou está sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente 
mexe com mãos ou pés ou fica irrequieto 
na cadeira. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência mexe com 
mãos ou pés ou fica irrequieto na cadeira 
(pelo menos 50% do tempo). O problema 
interfere no funcionamento em nível de 
moderado a grave. 

H2-A. DIFICULDADE EM PERMANECER SENTADO. Você se levanta toda 
hora do seu lugar? Mais do que a maioria das pessoas? Você já recebeu 
reclamação por isso? Você acha difícil permanecer sentado em seu 
lugar (no trabalho, durante aula, reunião)? E na hora de comer? Você é 
de se levantar a toda hora? Estas coisas acontecem de vez em quando 
ou estão sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. De vez em quando 
tem dificuldade em permanecer sentado 
quando deveria. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência tem 
dificuldade em permanecer sentado 
quando deveria. O problema interfere no 
funcionamento em nível de moderado a 
grave. 

H3-A. SENSAÇÃO DE INQUIETAÇAO. Você se sente muito inquieto ou 
agitado? Isso acontece de vez em quando ou está sempre 
acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente com 
sentimento subjetivo de inquietação. O 
problema interfere no funcionamento 
apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência com 
sentimento subjetivo de inquietação. O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 
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H4-A. DIFICULDADES DE FAZER ATIVIDADES DE LAZER CALMAMENTE. 
As pessoas estão sempre dizendo para você fazer menos barulho ou 
fazer atividades de lazer de modo mais tranqüilo? Você tem dificuldade 
de fazer atividades de lazer calmamente, relaxado e sossegado? Isso 
acontece de vez em quando ou está sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente tem 
dificuldade de fazer atividades 
calmamente. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência tem 
dificuldade de fazer atividades 
calmamente. O problema interfere no 
funcionamento em nível de moderado a 
grave. 

H5-A. FREQUENTEMENTE ESTÁ “A MIL” OU A “TODO VAPOR”.  Você 
se sente ativo demais, “acelerado” ou “a todo vapor” (“a mil”)? Como 
se estivesse com um motor ligado? As pessoas falam para você fazer as 
coisas mais devagar? Isso acontece de vez em quando ou você é 
sempre assim? 

0 – Abaixo do limiar. Ocasionalmente age 
como se estivesse “elétrico” ou “a todo 
vapor”. O problema interfere no 
funcionamento apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência age como se 
estivesse “elétrico” ou “a todo vapor”. O 
problema interfere no funcionamento em 
nível de moderado a grave. 

H6-A. FALAR DEMAIS. As pessoas dizem que você fala demais? 
Reclamam? Isso acontece de vez em quando ou está sempre 
acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. De vez em quando 
fala excessivamente.  
1 – Limiar. Com freqüência fala 
excessivamente. 

H7-A. RESPONDER IMPULSIVAMENTE. Você responde antes que as 
pessoas tenham acabado de fazer as perguntas? Seus amigos, 
familiares ou superiores já reclamaram com você? Isso acontece de vez 
em quando ou está sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. De vez em quando 
responde impulsivamente. O problema 
interfere no funcionamento apenas 
minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência responde 
impulsivamente. O problema interfere no 
funcionamento em nível de moderado a 
grave. 

H8-A. DIFICULDADES DE ESPERAR A VEZ. Você acha difícil esperar a 
sua vez em atividades ou situações de grupo? E esperar sua vez em 
filas? Isso acontece de vez em quando ou está sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. De vez em quando 
tem dificuldade de esperar a sua vez. O 
problema interfere no funcionamento 
apenas minimamente.  
1 – Limiar. Com freqüência tem 
dificuldade de esperar a sua vez. O 
problema interfere no funcionamento em 
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nível de moderado a grave. 
H9-A. INTERROMPER OU SE INTROMETER. As pessoas costumam 
reclamar que você as interrompe quando elas estão falando? Os outros 
reclamam que você se intromete ou interrompe os outros quando eles 
estão ocupados, sem pedir ou esperar sua vez? Estas coisas acontecem 
de vez em quando ou estão sempre acontecendo? 

0 – Abaixo do limiar. De vez em quando 
interrompe os outros.  
1 – Limiar. Com freqüência interrompe os 
outros.  

 
 
Questionário SNAP para desatenção e hiperatividade 

 
DESATENÇÃO 

NEM
 UM

  
POU

CO SÓ 
 

UM
 PO

UCO
 

BAS
TAN

TE 

DEM
AIS

 

D1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por 
descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. 

    

D2.Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de 
lazer 
 

    

D3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele 
 

    

D4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, 
tarefas ou obrigações. 

    

D5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 
 

    

D6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que 
exigem esforço mental prolongado. 

    

D7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, deveres 
da escola, lápis ou livros). 

    

D8. Se distrai com estímulos externos 
 

    

D9. é esquecido em atividades do dia-a-dia 
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HIPERATIVIDADE 

NEM
 UM

  
POU

CO SÓ 
 

UM
 PO

UCO
 

BAS
TAN

TE 

DEM
AIS

 

H1. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira  
 

    

H2. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera 
que fique sentado 

    

H3. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações 
em que isto é inapropriado 

    

H4. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de 
forma calma 

    

H5. Não para ou freqüentemente está a “mil por hora” 
 

    

H6. Fala demais 
 

    

H7. Responde as perguntas de forma precipitada antes de elas terem 
sido terminadas 

    

H8. Tem dificuldade de esperar sua vez 
 

    

H9. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. mete-se nas conversas / 
jogos) 

    

 
 
              



35  

Referências Bibliográficas   Andrade, Dalton F. – Teoria da Resposta ao Item: Conceitos, Modelos eAplicações, Departamento de Informática e Estatística – UFSC, IME/USP – 2005  Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. Teoria da Resposta aoItem:Conceitos e Aplicações. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística,2000.  Andrade, D. F. Comparando desempenhos de grupos de alunos porintermédio da Teoria da Resposta ao Item. Estudos em AvaliaçãoEducacional, São Paulo, n. 23, p. 31-69, 2001.  Barbosa, E. S. (2001). Subdiagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  Barkley, R. A. (2002). Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): guia completo e atualizado para os pais, professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed.  Benczik, E. B. P. (2000a). Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: atualização diagnóstica e terapêutica. São Paulo: Casa do Psicólogo.  Castro Stela - Teoria da resposta ao item aplicada ao Inventário de Depressão Beck, UFRGS – 
2008 
Hambleton, R. K.; Swaminathan, H. Item response theory: principles and applications. Boston: 
Kluwer-Nijhoff Publishing, 1985.  
Hambleton R. K.; Swaminathan, H.; Rogers, H. J. Fundamentals of item response 
theory.Newbury Park: Sage Publications, 1991.  
Pasquali, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 2ª ed. Petrópolis:Vozes, 
2003. 
Pasquali, L.; Primi, R. Fundamentos da Teoria da Resposta ao Item – TRI. Avaliação Psicológica, 
v. 2, n. 2, p. 99-110, 2003. 
Samejima, R. (1969). Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores (PsychometricMonograph No. 17).Psychometric Society.  TYler, R.W. - General statement on evaluation; Journal of EducationalResearch, n.35, 1942.  Wilens, T. E., Biederman, J., & Spencer, T. J. (2002). Attention deficit/hyperactivity disorder across the lifespan.Annual Rewiew of Medicine, 53, 113-131.  


