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São Paulo, 24 de fevereiro de 2016. 

O Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Adulto (PRODATH) do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP, sob coordenação do 

Prof. Dr. Mario Rodrigues Louzã Neto desenvolve há cerca de 15 anos pesquisa 

na área do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na população 

adulta, tendo já várias publicações internacionais e participações em congressos 

da área. 

Vimos apresentar à ABD o projeto pesquisa intitulado “TDAH e Dislexia em 

Adultos: Avaliação das Habilidades Cognitivas e Fonológicas e do desempenho 

na leitura e escrita”. Seu objetivo é identificar as características cognitivas e 

fonológicas e o desempenho na leitura e escrita de adultos portadores do TDAH 

e Dislexia, comparados a sujeitos diagnosticados somente com TDAH, somente 

disléxicos e controles sadios (resumo anexo). O projeto está aprovado pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o 

número do parecer: 1096.487.  
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Cientes da importância da ABD como entidade de apoio aos portadores de 

dislexia, gostaríamos de contar com a ajuda da ABD na divulgação deste projeto 

de pesquisa, para que possamos encontrar especialmente adultos disléxicos e 

adultos com a comorbidade dislexia e TDAH.  

Ficamos abertos ainda a outras possibilidades de interação científica entre a 

ABD e o PRODATH. 

Certos de poder contar com o apoio da ABD, colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Mario Rodrigues Louzã Neto 

 

 

Fga. Daniela Bottino Bononi 
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Resumo 

 

Introdução: Os estudos com Dislexia e TDAH em adultos, geralmente focam em um 

dos transtornos, não havendo muito conhecimento sobre as características que são 

compartilhadas ou diferenciadas quando há a coocorrência. Neste sentido, existe um 

campo vasto a ser pesquisado quando se trata da comorbidade desses dois 

transtornos. Objetivos: identificar as características cognitivas e fonológicas e o 

desempenho na leitura e escrita de adultos portadores do TDAH e Dislexia, por meio 

da comparação do desempenho de sujeitos diagnosticados TDAH, disléxicos e 

comórbidos. Métodos: estudo de caso controle por meio de dados quantitativos com 

120 sujeitos divididos em 4 grupos: TDAH sem Dislexia, Dislexia sem TDAH, TDAH 

e Dislexia e controle. Os sujeitos da pesquisa passarão por avaliações: psiquiátrica, 

para investigação e diagnóstico do TDAH segundo critérios DSM-5 e exclusão de 

outras condições psiquiátricas; fonoaudiológica, para verificação do desempenho em 

provas que avaliam o processamento fonológico e as habilidades leitoras e de 

escrita; e neuropsicológica, para avaliação das habilidades cognitivas. As avaliações 

serão realizadas pelos pesquisadores envolvidos no projeto, podendo haver 

participação de alunos da graduação e/ou pós-graduação. Implicações: Este estudo 

pode contribuir para o diagnóstico diferencial e para a melhor estruturação do 

atendimento aos sujeitos que apresentam esses transtornos. 

 

 

 


