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INTRODUÇÃO

O Treinamento da Memória Operacional do Cogmed tem a pesquisa acadêmica como alicerce. 
Após um estudo confirmando que a memória operacional (MO) visuoespacial é uma estrutura deficitária 
em crianças com TDAH (Westerberg et al., 2004), Torkel Klingberg e seus colaboradores desenvolveram 
e testaram o Cogmed, um programa de treinamento adaptativo e informatizado que visa aumentar a 
capacidade da MO. As pesquisas feitas com o Cogmed revelaram que, após o treinamento, os indivíduos 
de todas as idades têm melhorado a capacidade da MO nos domínios visuoespacial e verbal. As melhores 
médias em tarefas não-treinadas da MO encontradas na pesquisa do Cogmed são 26% e 23% para 
a MO visuoespacial e verbal, respectivamente. Em alguns estudos com crianças com TDAH, o aumento 
da MO também demonstrou transferência para as funções executivas, como atenção, inibição e 
raciocínio (Klingberg et al., 2002; 2005). Os estudos investigaram o impacto do Treinamento Cogmed 
da Memória Operacional desde os níveis mais fundamentais da genética (Brehmer et al, 2009; 
Bellander et al., 2011; Söderqvist et al., 2011, 2013), da bioquímica (McNab et al., 2009) e do 
funcionamento da atividade neuronal (Olesen et al., 2004; Westerberg & Klingberg, 2007; Brehmer 
et al, 2011) até seu efeito na aprendizagem (Dahlin, 2011, 2013; Holmes et al., 2009, 2013) e 
funcionamento diário (Klingberg et al., 2005, Green et al., 2012). Em termos de atenção, 
existem pelo menos três investigações randomizadas e controladas que demonstram a melhoria 
da atenção na vida cotidiana (Klingberg et al., 2005; Brehmer et al, 2012; Green et al., 2012). As 
pesquisas foram efetuadas por três grupos distintos e satisfazem o mais alto grau dos critérios de 
Cochrane de aceitação para uma i ntervenção. 

Em conjunto, a literatura atual sobre o 
treinamento do Cogmed refuta a velha opinião de que a 
MO é estática. Além disso, a essência desses estudos sobre 
o treinamento indica uma mensagem convincente: o
treinamento adaptativo e contínuo da MO está associado à 
plasticidade induzida pelo treinamento a uma rede neural 
comum da MO que pode corrigir as limitações impostas às 
pessoas com baixa capacidade de MO. O aumento do 
interesse de clínicas, escolas e pesquisadores de todo o 
mundo em usar o Cogmed é um testemunho da crescente 
aceitação do treinamento da MO na comunidade científica, 
bem como um avanço no campo do treinamento cognitivo 
fundamentado em evidências. Durante a evolução contínua 
do Cogmed, tanto como um programa quanto como um 
negócio, a pesquisa irá desempenhar um papel integral 
nos processos de desenvolvimento, de implementação e de 
integração com as avaliações clínicas.  

A fim de transmitir a estreita relação entre o programa do Cogmed e a pesquisa 
acadêmica, é essencial ter uma compreensão das descobertas feitas até o momento. Este 
documento oferece uma descrição das afirmações que podem ser feitas sobre o Cogmed 
atualmente e das evidências para tais afirmações. Apresentaremos também questões comuns 
sobre o Cogmed e as respostas a elas, baseadas em resultados das pesquisas e das clínicas 
que utilizam o Cogmed. 
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"Os resultados observados do 
treinamento sugerem que 
indivíduos cuja baixa capacidade 
da MO seja um fator limitante 
para o desempenho acadêmico 
ou para a vida cotidiana podem 
utilizar o treinamento da MO 
como uma intervenção corretiva"
- Torkel Klingberg, M.D., Ph.D.



TREINAMENTO COGNITIVO FUNDAMENTADO EM EVIDÊNCIAS 

I. O QUE FAZ DO COGMED UMA INTERVENÇÃO FUNDAMENTADA EM EVIDÊNCIAS? 

Pesquisa 

A eficácia do Cogmed foi demonstrada através da publicação de trabalhos científicos. O efeito 

do Cogmed à MO foi uma descoberta que emergiu das pesquisas do Instituto Karolinska, em 

Estocolmo, na Suécia e, desde então, tem sido investigado por pesquisadores independentes 

em instituições de renome mundial. Os estudos colheram evidências sobre a MO e as funções 

executivas relacionadas. Os resultados foram publicados nas principais revistas científicas 

especializadas e apresentados em conferências profissionais. A presença do método Cogmed 

em periódicos revisados pelos pares garante que os resultados dos estudos foram analisados 

por especialistas e que, também, foram efetuadas avaliações críticas sobre como a pesquisa 

crescerá a partir da literatura existente. As publicações em revistas que investigam com rigor 

a natureza ética dos estudos apresentados, métodos e intenções sustentam a crescente 

aceitação da comunidade científica em geral ao Cogmed como uma intervenção cognitiva 

eficaz. 

Prática Clínica 

Além do escopo da pesquisa acadêmica do Cogmed, onde os resultados são normalmente 

colhidos dentro de um ambiente de pesquisa altamente estruturado e rigidamente controlado, 

há fortes evidências de que o treinamento da MO influencia o indivíduo no "mundo real". Fora 

do laboratório, o Cogmed é usado por uma gama de profissionais licenciados, incluindo 

psicólogos e psiquiatras clínicos, bem como por educadores. Desde 2006, mais de 600 clínicas 

e 125 escolas nos Estados Unidos têm utilizado o Treinamento da Memória Operacional do 

Cogmed com o objetivo de ajudar a melhorar a MO, a atenção e os sintomas comportamentais 

dos indivíduos. Desde 2012, os Tutores do Cogmed nesses locais têm estimulado o 

treinamento de dezenas de milhares de usuários finais. Assim, enquanto a literatura 

acadêmica do treinamento da MO continua melhorando, evoluindo e sendo desafiada, os 

dados de clínicas e escolas demonstram que o Cogmed é uma intervenção eficaz para os 

déficits da MO. 
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II. COMO ABORDAR AS EVIDÊNCIAS: HIERARQUIA DE DETALHES

As vantagens do Cogmed podem ser transmitidas por meio de uma série de afirmações que ligam o seu 

método de treinamento às melhorias específicas da capacidade da MO de pessoas com e sem déficits 

da MO. Dependendo do público, as evidências podem ser apresentadas em diferentes níveis de detalhe: 

geral, sumária ou específica. Em linhas gerais, pode-se fazer referência a algum estudo que tenha 

utilizado o Cogmed, que esteja publicado em uma revista científica e que apoie uma afirmação específica 

do Cogmed. Além de citar estudos específicos sobre treinamento, o resumo do artigo fornece uma 

sinopse mais detalhada da pesquisa que dá apoio a alguma afirmação. Resenhas críticas e sumários de 

estudos sobre treinamento ligados ao Cogmed ou disponível no site do Cogmed, também podem 

oferecer uma descrição do que foi descoberto em cada um dos estudos. Em relação às evidências 

estatísticas que apoiam as afirmações, a Meta-análise da Pesquisa (Apêndice A) fornece a variação 

percentual média e os valores do tamanho do efeito, observados após o treinamento com base 

unicamente nas informações disponíveis nos textos publicados. Ainda mais, as Avaliações Clínicas 

(apêndices B e C) oferecem uma análise dos dados de participantes do Cogmed fornecidos pelas clínicas 

de todo o mundo. Finalmente, para conhecer com maior profundidade as evidências de uma afirmação 

do Cogmed, é vital ler os artigos publicados sobre o Cogmed e, portanto, ler o texto que oferece apoio 

direto a cada afirmação (Apêndice D). 

  Geral    Referências

     Resumos de 
 Artigos Publicados

 Artigos Publicados
 Resumos em Sites 

Afirmação 
  Sumária Meta-análise 

De Pesquisas

 Avaliações

   Clínicas

Específica
Frases/
 Artigos 

Publicados
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COGMED - AFIRMAÇÕES E EVIDÊNCIAS 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

I. A memória operacional (MO) é fundamental para a aprendizagem e atenção 

II. A MO pode ser melhorada pelo treinamento, usando a ferramenta e o protocolo
corretos: Cogmed

III. Os efeitos relacionados ao treinamento foram demonstrados em três níveis de
avaliação: imagens do cérebro, testes neuropsicológicos e escalas de avaliação
comportamental

IV. Após a utilização do Cogmed, foram observados efeitos do treinamento em todas
as faixas etárias

V. As melhorias da MO após o Cogmed podem ser generalizadas à redução de 
falhas cognitivas do cotidiano 

VI. Os ganhos da MO e os resultados comportamentais são mantidos em longo
prazo

VII. Normalmente, a MO de indivíduos com TDAH é deficiente

VIII. Grupos de indivíduos com TDAH têm demonstrado ganhos na capacidade da
MO após o treinamento com o Cogmed

IX. Melhorias nos sintomas da desatenção surgiram após o treinamento com o Cogmed
em grupos com TDAH e outros diagnósticos clínicos, utilizando escalas de avaliação
comportamental (por exemplo, a subescala de desatenção do DSM-IV)

As evidências destas afirmações foram retiradas diretamente de 43 estudos, capítulos de livros, 
resenhas críticas, avaliações clínicas e meta-análises sobre o Treinamento da Memória Operacional do 

Cogmed, publicados, revisados pelos pares, publicamente disponíveis para revisão individual e 
sintetizados no site do Cogmed. 
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Tabela de pesquisas internacionais publicadas sobre o Treinamento Cogmed da Memória 
Operacional do Cogmed 

População Ano Publicação  Título Autor
  

TDAH 2014 Journal of Attention Disorders Working memory training in college students
with ADHD or LD

 Gropper et al.
 

TDAH 2013 PLoS ONE RCT of working memory training in ADHD:
Long-term near-transfer effects

Hovik et al.
 

TDAH 2013 Journal of Education and Learning  Working memory training and the effect on
mathematical achievement in children with
attention deficits and special needs

Dahlin
 
 

TDAH 2013 Journal of Child Psychology and
Psychiatry

A randomized clinical trial of Cogmed
Working Memory Training in school-age
children with ADHD: A replication in a
diverse sample using a control condition

Chacko et al.
 
 
 

TDAH 2013 PLoS ONE Few effects of far transfer of working
memory training in ADHD: A randomized
controlled trial

Egeland, et al.

 

TDAH 2013 Child Neuropsychology Recall initiation strategies must be controlled
in training studies that use immediate free
recall tasks to measure the components of
working memory capacity across time

 Gibson et al.
  
  
 

TDAH 2012 Neurotherapeutics Will working memory training generalize to
improve off-task behavior in children with
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?

Green et al.
 
 

TDAH 2012 Journal of Child Psychology and
Psychiatry

Effects of a computerized working memory
training program on working memory,
attention, and academics in adolescents with
severe LD and comorbid ADHD; a
randomized controlled trial

 Gray et al.
 
  
 
 

TDAH 2011 Child Neuropsychology Component analysis of verbal versus spatial
working memory training in adolescents with
ADHD: A randomized, controlled trial

 Gibson et al.
  
 

TDAH 2011 Reading and Writing Effects of working memory training on
reading in children with special needs

Dahlin
 

TDAH 2010 Applied Cognitive Psychology Impacts of training and medication on
working memory on ADHD Children

Holmes et al.
 

TDAH 2010 Journal of Clinical Child &
Adolescent Psychology

A controlled trial of working memory training
for children and adolescents with ADHD

 Beck et al.
 

TDAH 2010 School Mental Health Working memory training for children with
attention problems

Mezzacappa et al.
 

TDAH 2005 JAACAP Computerized training of working memory of
children with ADHD:

 Klingberg et al.
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TDAH 2002 J. of Clinical & Experimental
Neuropsychology

Training of working memory in children with Klingberg et al.
ADHD

Lesão Cerebral 2013 Brain Injury Can computerized working memory training
improve impaired working memory, cognition 
and psychological health?

Åkerlund et al.
 
 

Lesão Cerebral 2013 Brain Injury A randomized study of computerized working
memory training and effects on functioning
in everyday life for patients with brain
injury.

 Björkdahl et al.
 

 
 

Lesão Cerebral 2013 Psycho-Oncology Working memory training in survivors of
pediatric cancer: A randomized pilot study

Hardy et al.

Lesão Cerebral 2012 Scandinavian Journal of
Occupational Therapy

Working memory training for patients with
acquired brain injury: effects in daily life

Johansson &
 Tornmalm

Lesão Cerebral 2010 Brain Injury Computerized training of working memory in
a group of patients suffering from acquired
Brain Injury

Lundqvist et al.
 
 

Lesão Cerebral 2007 Brain Injury Computerized working memory training after Westerberg et al.
 stroke – a pilot study

Comportamento 2013 Educational Psychology Taking working memory training from the 
laboratory into schools

Holmes & Gathercole
Em Sala de 
Aula/MO

 

Ruim
Comportamento 2013 Developmental Psychology Does working memory training lead to 

generalized improvements in children with low 
working memory? A randomized
controlled trial

Dunning et al.
Em Sala de 
Aula/MO

 

Ruim  

Comportamento 2009 Developmental Science Training leads to sustained enhancement of
poor working memory in children

Holmes et al.
Em Sala de 
Aula/MO

 

Ruim  

Comportamento 2011 Learning and Individual 
Differences

The impact of working memory training in 
young people with social, emotional and
behavioral difficulties

Roughan & Hadwin
Em Sala de 
Aula/TSEC

 

Down 2013 American Journal on Intellectual 
and Developmental Disabilities

Computerized memory training leads to 
sustained improvement in visuo-spatial short
term memory skills in children with Down
syndrome

Bennett et al. 
 
 
 

Audição 2011 Journal of Speech, Language, and 
Hearing Research

Working memory training for children with Kronenberger et al. 
 cochlear implants: A pilot study 

QI Baixo 2012 Frontiers in Human Neuroscience Computerized training of non-verbal Söderqvist et al. 
 reasoning and working memory in children 
 with intellectual disability 

Prematuro 2013 Pediatrics Working memory training improves cognitive 
function in VLBW preschoolers

Grunewaldt et al. 
 

8  



Prematuro 2010 The Journal of Pediatrics Computerized working memory training Løhaugen et al.
 improves function in adolescents born at
 extremely low birth weight

Típica 2013 Journal of Cognitive Neuroscience Polymorphisms in the dopamine receptor 2 Söderqvist et al.
 

gene region influence improvements during
 working memory training in children and
 adolescents.

Típica 2013 Memory & Cognition Exploration of an adaptive training regimen Gibson et al.
 that can target the secondary memory
 A new component of working memory?

Típica 2012 Frontiers in Human Neuroscience working memory training in children and Brehmer et al.
older adults: Training gains, transfer and

 maintenance

Típica 2012 Journal of Applied Research in Component analysis of simple span vs. Gibson et al.
Memory and Cognition  complex span adaptive working memory

 exercises: A randomized controlled trial

Típica 2011 NeuroImage Neural correlates of training-related Brehmer et al.
 working-memory gains in old age

Típica 2011 Developmental Science Gains in fluid intelligence after training non- Bergman Nutley et
 verbal reasoning in 4-year-old children: A al.
 controlled randomized study

Típica 2011 Neuropsychologia Preliminary evidence that allelic variation in Bellander et al.
 the LMX1A gene influences training related
 working memory improvement

Típica 2011 Developmental Psychology Dopamine, working memory, and training Söderqvist et al.
 induced plasticity: Implications for
 developmental research

Típica 2009 Developmental Science Training and transfer effects of executive Thorell et al.
 functions in preschoolers

Típica 2009 Science Changes in cortical D1 receptor binding after McNab et al.
 cognitive training

Típica 2009 Neuroscience Letters Working memory plasticity modulated by Brehmer et al.
 dopamine transporter genotype

Típica 2007 Physiology and Behavior Changes in cortical activity after training of Westerberg &
 working memory – a single-subject analysis Klingberg

Típica 2004 Nature Neuroscience Increased prefrontal and parietal activity Olesen et al.
 after training of working memory
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AFIRMAÇÕES E EVIDÊNCIAS 

Abaixo estão as afirmações feitas pelo Cogmed e os sumários das evidências que as apoiam. 
A evidência está numerada em notas finais e está em consonância com as citações e 
referências que podem ser encontradas no Apêndice D deste documento. 

I. A memória operacional (MO) é fundamental para a aprendizagem e atenção 

A MO é a capacidade de reter e manipular informações por breves períodos de tempo e é importante 

para atividades cognitivas complexas. Além das áreas fonológicas e visuoespaciais da MO, propõe-se 

que a área executiva central tem a função de supervisionar o controle da atenção (Baddeley & Hitch, 

1974). Tendo em vista que a atenção é necessária para manter e manipular as informações da MO, elas 

são essencialmente inseparáveis. Além de estarem ligadas funcionalmente, as áreas do cérebro 

responsáveis pela alocação da atenção seletiva (i.e., regiões pré-frontal e parietal) em grande parte se 

sobrepõem àquelas que são ativadas durante o funcionamento da MO (ver Figura 1) (Klingberg et al, 

2010)1.

A MO e a atenção sustentam a aprendizagem. Usando a Avaliação Automatizada da Memória 

Operacional (AAMO), os pesquisadores descobriram que 80% daqueles que pontuaram entre 

os 10% mais baixos em MO também tinham problemas substanciais em matemática, leitura 

ou ambos (Holmes et al., 2009).2
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 As atividades escolares, como matemática, leitura e ciências 

dependem da capacidade do aluno para prestar atenção às instruções ou informações, para 

que possam manter essas informações na mente e integrá-las com o objetivo de colher 

significados a partir delas. Por exemplo, para resolvermos um problema de matemática 

precisamos atender ao estímulo e armazenamento temporário de números e funções 

enquanto, simultaneamente, extraímos da memória de longo prazo as regras já aprendidas, 

tais como as regras para multiplicarmos dois números e, em seguida, executarmos a operação 

desejada. Crianças com MO ruim ficam sobrecarregadas com maior facilidade durante as 

tarefas escolares, pois elas travam uma luta para conseguirem lembrar-se de instruções com 

Figura 1. A imagem do cérebro à esquerda inclui áreas que são ativadas durante o funcionamento da MO. A imagem 
do cérebro à direita mostra áreas representadas por círculos negros que encontram-se na fronteira entre o lóbulo 
parietal e o lóbulo temporal e que são usadas para a atenção gerada por estímulos. As áreas da atenção controlada, 
representadas por círculos brancos, estão na parte superior do lobo frontal e do lobo parietal. As áreas responsáveis 
pela atenção controlada se sobrepõem às áreas que são usadas durante o funcionamento da MO (Corbetta & 
Shulman, 2002; Curtis & D'Esposito, 2003).



várias etapas ou para acompanhar uma fase específica da tarefa que eles estão tentando 

terminar (Holmes et al., 2010).3 

II. A Memória Operacional pode ser melhorada pelo treinamento, usando a
ferramenta e o protocolo corretos: Cogmed 

A MO pode ser melhorada por meio do Cogmed, que é um programa de treinamento 

cognitivo adaptativo e um protocolo de treinamento intenso e contínuo. Historicamente e na 

maioria das pesquisas sobre o Cogmed, os Usuários Finais treinam intensamente por 30 a 

40 minutos, 5 dias por semana, durante 5 semanas1. É durante este período de 

treinamento contínuo em que o usuário final se envolve com 8 de 11 exercícios 

visuoespaciais e verbais por dia (Cogmed RM e QM) que continuamente ajusta sua própria 

dificuldade com base no desempenho do usuário final. Embora sejam a adaptabilidade e a 

intensidade do treinamento que, acredita-se, fundamentam o efeito do treinamento, o 

apoio de um tutor formado pelo Cogmed garante a conformidade com o protocolo do 

Cogmed, fidelidade ao plano de treinamento e avaliação da MO por meio de tarefas 

diferentes daquelas praticadas durante o treinamento. 

Treinamento adaptativo da Memória Operacional 

Uma marca registrada do Treinamento Cogmed da Memória Operacional é sua 
adaptabilidade. Em um estudo de 2011 que discutia se as intervenções eram adjutoras das 
funções executivas em crianças, os pesquisadores notaram que as funções executivas - tal 
como a MO - devem ser continuamente desafiadas para que ocorram melhorias e que o 

treinamento não-adaptativo não traz ganhos (Diamond & Lee, 2011).4 Esta afirmação foi 

confirmada por ensaios clínicos duplo-cegos, randomizados e controlados que compararam 
um treinamento Cogmed adaptativo ao treinamento não-adaptativo (placebo) (Chacko et al, 
2013; Dunning et al, 2013; Green et al., 2012; Holmes et al., 2009; Klingberg et al, 2002, 

2005)5 e jogos de videogame não-adaptativos e disponíveis comercialmente (Thorell et al., 

2009).6 Além disso, pesquisas com crianças com implantes cocleares (Anderson et al., 2011)7 

e adultos com lesão encefálica adquirida (Lundqvist et al, 2010)8 tem mostrado que o 

treinamento de acordo com um método adaptativo e gradual que ajusta-se a cada tentativa 
é essencial, pois ele força o usuário a trabalhar dentro de (ou próximo a) sua capacidade de 
MO. 

1 Em 2013, o Cogmed lançou um novo recurso para o programa, chamado "protocolo variável", que permite que o usuário final treine por 25, 
35 ou 50 minutos por dia e por 3, 4 ou 5 dias por semana. A duração desses novos protocolos varia entre 5 e 10 semanas. O protocolo de 50 
minutos por dia/5 dias por semana é o período "padrão" de treinamento validado pela literatura existente.
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Treinamento contínuo e intenso da Memória Opperacional 

A adaptabilidade é crucial e, além disso, o treinamento deve ser contínuo e intenso. 

De acordo com os resultados dos estudos sobre plasticidade cerebral em primatas, para que 

o treino cause um impacto perceptível no cérebro, ele precisa ser intenso em termos de

sessões e número de dias treinados, repetitivo e progressivamente mais difícil conforme o 

usuário final melhora seu desempenho (Klingberg, 2008).9 Para garantir que os usuários finais 

estejam em conformidade com o rigoroso plano de treinamento, o tutor do Cogmed oferece 

apoio regular e feedback para cada usuário final. Em um estudo controlado, Green et al. 

(2012) descrevem as funções do tutor: apoiar a implementação, oferecer feedback geral para 

uso do programa e aconselhar os pais para que estes ofereçam reforços à criança durante o 

treinamento. Em cada um dos grupos, o Coaching dos tutores foi controlado para assegurar 

que níveis iguais de apoio fossem dados a cada criança. A única diferença entre o grupo ativo 

e o grupo placebo foi a adaptabilidade do programa de treinamento. Consistente com a 

literatura sobre o Cogmed, somente os participantes do treinamento adaptativo obtiveram 

melhorias significativas da MO com tamanho do efeito alto.10 Assim, o papel do tutor garante 

a conformidade e oferece apoio para o rigoroso regime de treinamento que, por sua vez, 

desafia a capacidade da MO. 

Avaliação do treinamento da Memória Operacional 

A avaliação correta do impacto do treinamento adaptativo, apoiado e intenso da MO 
também é essencial para demonstrar que a MO melhora após o uso do Cogmed. Os 

pesquisadores demonstraram que os ganhos da MO são generalizados para melhorias no 
desempenho de tarefas específicas, por meio de avaliações da MO não-treinada (Holmes et 

al., 2009).11 Os testes de MO não-treinada medem a capacidade subjacente (ou seja, MO) 

que foi treinada, mas, utilizam avaliações que possuem configuração, apresentação e tipos 
de respostas diferentes das 
tarefas usadas no treinamento 
(ver Figura 2). A utilização desses 

testes mostra que as melhorias da 
MO após o treinamento
adaptativo não podem ser 

atribuídas à prática. 

Figura 2. Grade - exercício 
computadorizado, visuoespacial e 
treinado vs. Cubos (Span Board) - 
exercício visuoespacial e não-treinado
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Em um estudo de crianças com TDAH, feito por Klingberg et al. (2005), os usuários que fizeram 

treinamento adaptativo do Cogmed mostraram uma melhoria de 19% em uma tarefa não praticada de 

MO visuoespacial em relação ao grupo de treinamento não-adaptativo.12 Além disso, mais de 35 estudos 

adicionais publicados que utilizaram o protocolo e a solução adaptativa do Cogmed resultaram em 

melhorias das tarefas não-treinadas da MO (ver tabela 1). Na meta-análise de 2012 das pesquisas do 

Cogmed, a qual incluía todos os estudos publicados sobre o Cogmed (estudos com tamanhos do efeito 

extraíveis e calculáveis), os participantes da pesquisa que estavam no grupo de treinamento adaptável 

e padrão melhoraram a MO visuoespacial em 26% em média e 23% na MO verbal desde o valor padrão 

até o pós-teste em testes não-treinados de MO (Apêndice A). Os tamanhos de efeito médios foram 0,98 

e 0,77 para a MO visuoespacial e verbal, respectivamente. Uma análise mais recente feita por Spencer-

Smith e Klingberg (no prelo) que inclui somente estudos controlados, replicou os resultados da análise 

do Cogmed, apresentando um tamanho de efeito de 0.93 para a MO visuoespacial em tarefas não-

treinadas. Assim, as evidências das pesquisas sobre o Cogmed, um programa de treinamento cognitivo 

adaptativo, intenso e informatizado têm, consistentemente, demonstrado melhoras significativas da 

MO. 

III. Os efeitos relacionados ao treinamento foram mostrados em três níveis de
avaliação: imagens do cérebro, testes neuropsicológicos e escalas de avaliação 
comportamental 

Os impactos do Treinamento Cogmed da Memória Operacional foram demonstrados em três 

níveis de avaliação: imagens do cérebro, testes neuropsicológicos e escalas de avaliação 

comportamental. Estudos de neuroimagem com tomografia por emissão de pósitrons e fMRI revelaram 

que as melhorias da capacidade da MO após o Cogmed estão associadas às alterações na densidade 

dos receptores corticais de dopamina D1 (McNab et al., 2009).13  
O Treinamento Cogmed da Memória Operacional também está associado a mudanças 

de atividade cerebral em áreas associadas à MO. No entanto, os resultados conflitam com 

estudos que mostram tanto aumentos como diminuições na atividade cerebral e, conforme 

discutido em Brehmer et al. (2011), a relação entre as alterações de ativação e o desempenho 

após a intervenção cognitiva ainda é um assunto em aberto14. As pesquisas com fMRI em 

adultos saudáveis mostraram aumento de ativação nas regiões frontais e parietais, as quais 

estão normalmente associadas com a função da MO (Olesen et al., 2004; Westerberg & 

Klingberg, 2007).15 & 16 Por outro lado, a pesquisa de Brehmer et al. (2011), incluindo uma 

amostra mais antiga, revelou que o treinamento Cogmed levou à diminuição da atividade 

frontal, temporal e de regiões occipitais em comparação ao treinamento não-adaptativo. Além 

disso, observou-se maiores diminuições da ativação em tarefas mais pesadas para a MO, 

indicando que os benefícios do treinamento da MO surgem sob condições mais desafiadoras. 

Essas descobertas são consistentes com uma interpretação de eficiência, apontando para a 

necessidade de uma menor energia neural para atingir o mesmo nível de desempenho após 

o treinamento.17
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Além dos dados das imagens, os testes neuropsicológicos de quase todos os estudos sobre o 

Cogmed mostraram que os participantes demonstram efeitos de transferência próxima em testes não 

treinados de MO (ver tabela 1). Os Efeitos de transferência distante em tarefas que envolvem processos 

subjacentes similares, incluindo o raciocínio não-verbal, a atenção e a inibição também foram 

demonstrados (Klingberg et al., 2002, 2005; Westerberg et al., 2007; Brehmer at., 2012). Em um 

estudo envolvendo crianças com problemas sociais, emocionais e comportamentais, Roughan e Hadwin 

(2011) descobriram que após o treinamento com o Cogmed, os participantes melhoraram não só em 

uma pontuação composta da MO (incluindo Dígitos e Extensão Espacial) mas também, que as crianças 

melhoraram as medidas de inibição (tarefa de computador Go/No Go) e de QI (Matrizes Progressivas 

de Raven), embora apenas os ganhos da MO foram mantidos 3 meses depois.18 

O efeito positivo do treinamento foi observado nas melhorias das avaliações parentais sobre 

desatenção, incluindo a Escala de Avaliação Parental do DSM-IV, DuPaul ADHD-RS-IV, Inventário da 

Função Executiva (BRIEF), Escala de Avaliação de Comportamento Disruptivo (DBRS) e Escala de 

Avaliação Parental de Conner, 3a Edição. Os usuários finais também relataram reduções significativas 

em seus próprios sintomas e melhorias na vida cotidiana por meios dos seguintes instrumentos: Escala 

de Avaliação Adulta do DSM-IV, Questionário de Falhas Cognitivas (CFQ), e pela Medida Canadense de 

Desempenho Ocupacional (COPM). Para mais detalhes sobre os resultados das escalas de avaliação, 

veja as Afirmações nos itens V e IX. 

IV. Após a utilização do Cogmed, foram observados efeitos do treinamento em
todas as faixas etárias 

Foram observados ganhos da capacidade da MO após o Treinamento Cogmed da 
Memória Operacional em crianças com idade pré-escolar, crianças em idade escolar, 
adolescentes e adultos. Thorell et al. (2009) descobriram que era possível treinar crianças de 
4 e 5 anos de idade e que os efeitos do treinamento eram transferidos para os testes não 

treinados da MO.19 Essas descobertas são compatíveis com as melhorias significativas da MO 

visuoespacial encontradas em um estudo com crianças típicas em idade pré-escolar (Bergman 

Nutley et al, 2011),20 bem como com a melhoria da atenção auditiva, do processamento 

fonológico, da memória visual e verbal e da aprendizagem e repetição de sentenças em pré-
escolares nascidos bem abaixo do peso normal (Grunewaldt et al., 2013). 

Adolescentes e crianças em idade escolar também têm mostrado melhorias da MO 

após o treinamento com o Cogmed. Klingberg et al. (2002) observaram um efeito significativo 

nos Cubos (Span board), uma avaliação não-treinada da MO visuoespacial, em crianças de 7 

a 15 anos com TDAH. Klingberg et al. (2005) replicaram estes resultados em um grupo de 

crianças, 7 a 12 anos de idade, e obtiveram melhorias na MO verbal (Dígitos) e na MO 

visuoespacial - Cubos (Span board). Mais recentemente, Green et al. (2012) demonstraram 

que crianças de 7 a 14 anos com TDAH que fizeram o Cogmed padrão (treinamento 

adaptativo) melhoraram significativamente em comparação ao grupo placebo (treinamento 

14  



não adaptativo) no Índice de Memória Operacional (IMO) da escala de inteligência Wechsler 

para crianças, Quarta Edição (WISC-IV),21 o qual é amplamente utilizado. Løhaugen et al. 

(2010) descobriram que adolescentes (14 a 15 anos) nascidos muito abaixo do peso normal 

(ELBW) melhoraram a MO visuoespacial e verbal imediatamente após o treinamento com o 

Cogmed e no acompanhamento efetuado 6 meses depois em relação ao seu desempenho 

anterior (valor padrão). Este efeito de treinamento significativo também foi observado em 

uma amostra comparativa com crianças nascidas com peso normal e de mesma idade. Assim, 

o Cogmed foi igualmente eficaz na melhoria da MO em adolescentes com déficits

comprovados de MO (grupo ELBW) e em adolescentes saudáveis. É importante notar que os 

ganhos da MO não ocorrem apenas em crianças e adolescentes com TDAH e prematuras, mas 

também em crianças de uma variedade de grupos clínicos e não clínicos, incluindo câncer 

(Hardy et al., 2013), MO baixa (Holmes et al., 2009; Dunning et al, 2013) e alunos com baixo 

aproveitamento (Holmes & Gathercole, 2013). 

Jovens adultos e adultos mais velhos também têm demonstrado melhoria da MO após o 

treinamento com o Cogmed. Brehmer et al. (2012) revelaram que o treinamento adaptativo de 

indivíduos entre 20 a 30 anos e entre 60 a 70 anos com funcionamento típico levou a melhorias 

significativas em testes verbais (Dígitos Direto) e visuoespaciais (Cubos/Span board) não-treinados da 

MO. Adultos mais jovens retêm mais com o treinamento do que adultos mais velhos, com maiores 

pontuações padrões do funcionamento cognitivo e maiores diferenças em ganhos de desempenho 

(tarefas treinadas e não treinadas da MO) entre os grupos adaptáveis e placebo. Os adultos mais jovens 

em treinamento adaptável, no entanto, tiveram ganhos significativamente maiores em medidas 

treinadas e não treinadas da MO em comparação aos controles placebos com idades correspondentes. 

Essas descobertas são consistentes com a literatura anterior, a qual demonstra ganhos 

significativamente maiores da MO para os participantes que treinam de forma adaptativa. Os outros 

adultos do grupo de treinamento adaptativo também tiveram ganhos significativamente maiores em 

medidas treinadas e não treinadas da MO em comparação aos adultos mais velhos do grupo de 

treinamento não-adaptativo (placebo). Esses resultados implicam que o paradigma de treinamento é 

suficientemente sensível para afetar até mesmo os idosos, mas implicam que os jovens adultos têm 

maiores ganhos. Importante notar que os ganhos da MO nos grupos adaptativos mais jovens e mais 

velhos mantiveram os ganhos no acompanhamento efetuado 3 meses após o treinamento.22 

Também é importante notar que adultos em condições clínicas, tal como o TDAH, 

também demonstraram efeitos de treinamento positivos após o Cogmed. Em 2014, Gropper 

et al. investigaram o impacto do treinamento em estudantes universitários, com idades entre 

19 e 52 anos, com TDAH e dificuldades de aprendizagem (DA) combinados. Os participantes 

melhoraram as medidas da MO visuoespacial e verbal no pós-teste e no acompanhamento de 

dois meses, mas eles também relataram sintomas significativamente menores de TDAH no 

pós-teste e diminuição das falhas cognitivas (questionário de falhas cognitivas - CFQ) no pós-

teste e no acompanhamento. 
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V. As melhorias da MO após o Cogmed podem ser generalizadas à redução de 
falhas cognitivas do cotidiano 

Além de medidas da MO e da atenção, os participantes também melhoraram em avaliações 

autorrelatadas sobre o funcionamento cotidiano da MO após o treinamento. Em um estudo realizado 

por Westerberg et al., 2007, pacientes de derrame que treinaram com o Cogmed não só 

melhoraram significativamente nos testes dos Cubos (MO visuoespacial), Dígitos (MO verbal) e 

PASAT (MO e atenção), mas também no Questionário sobre Falhas Cognitivas (CFQ), uma avaliação 

comportamental autorrelatada sobre falhas cognitivas.23 As melhorias significativas da medida da MO 

e do CFQ foram replicadas em estudantes adultos com TDAH e dificuldades de aprendizagem 

comórbidos (Gropper et al., 2014) e uma amostra de adultos mais jovens e mais velhos com 

funcionamento típico (Brehmer et al., 2012), onde os adultos mais jovens e mais velhos que treinaram 

adaptativamente, relataram menos queixas de memória que seus colegas de mesma idade que 

treinaram com o placebo (treinamento não adaptativo).24 As pesquisas mais recentes com pacientes 

de lesão encefálica adquirida também revelaram melhorias significativas no BNIS (Barrow 

Neurological Institute Screen for Higher Cerebral Functions) imediatamente após o treinamento 

Cogmed e 8 meses mais tarde (Åkerlund et al, 2013). 

Além da diminuição dos sintomas cognitivos, o autorrelato também informou sobre melhorias 

no desempenho ocupacional. Em um estudo realizado em 2010 por Lundqvist, participantes de lesão 

cerebral que utilizaram o Cogmed foram avaliados com a Medida Canadense de Desempenho 

Ocupacional (COPMO). O COPMO é uma medida de autorrelato sobre o desempenho ocupacional e 

satisfação com o desempenho com base nas áreas problemáticas definidas pelos participantes em 

relação ao autocuidado, produtividade e lazer. Lundqvist et al. (2010) descobriram que, depois do 

Cogmed, os participantes relataram melhorias significativas na autoavaliação sobre desempenho 

ocupacional e satisfação com o desempenho. Estes achados sugerem um efeito de treinamento no 

funcionamento cognitivo na vida cotidiana.25 Além disso, estes resultados foram replicados em um 

estudo em adultos com lesões cerebrais, realizado por Johansson e Tornmalm (2012). O estudo 

apresenta relatos de diminuição das falhas cognitivas no CFQ e melhorias no desempenho ocupacional 

no COPMO.26 

VI. Os ganhos da MO e os resultados comportamentais são mantidos no longo
prazo 

Em estudos que incluíram um acompanhamento de longo prazo, aumentos da capacidade da 

MO e melhoria de comportamento foram observados dois meses a um ano após o treinamento (ver 

tabela 1). Pesquisas mais recentes e evidências clínicas demonstraram ganhos pós-treinamento da MO 

mantidas por até 12 meses. Dunning et al. (2013) demonstraram, em um estudo controlado por placebo 

e randomizado, que crianças em idade escolar com MO baixa que treinaram com o Cogmed mantiveram 

melhorias da MO verbal na Avaliação Automatizada da Memória Operacional (AWMA, em inglês), bem 

como em uma tarefa de habilidade da MO em sala de aula (contagem de sentenças) com 

acompanhamento de um ano.27 As melhoras comportamentais (medido por escalas de avaliação)

também foram observadas a longo prazo no TDAH (Beck et al, 2010, Gropper et al, 2014, Klingberg et 

al., 2005), lesão cerebral (Johansson & Tornmalm, 2012; Lundqvist et al., 2010) e grupos com 
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funcionamento típico (Brehmer et al., 2012).

 Acompanhamento - 12 meses Acompanhamento - 6 a 8 meses Acompanhamento - 2 a 5 
meses

Acompanhamento - após o teste

Dunning et al., 2013 * Hovik et al., 2013 * Åkerlund et al., 2013 * Bellander et al., 2011 * 
Holmes & Gathercole, 2013 * Dahlin, 2011 * Beck et al., 2010 * + Bergman Nutley et al., 2011 * 
Söderqvist et al., 2014 Dahlin, 2013 * Bennett et al.,2013 * + Brehmer et al., 2009 * 

Egeland, et al.,2013 Björkdahl et al., 2013* + Brehmer et al., 2011 * 
Holmes et al, 2010 * Brehmer et al., 2012 * + Chacko et al., 2013* 
Holmes et al., 2009 * Gropper et al., 2014 * + Gibson et al., 2011* + 
Johansson & Tornmalm, 2012 + Hardy et al., 2012 * Gibson et al., 2012 * 
Kronenberger et al., 2011 Klingberg et al., 2005 * + Gibson et al., 2013 * 
Løhaugen et al., 2010 * Lundqvist et al., 2010* + Gibson et al., 2013 * 

Roughan & Hadwin, 2011 * Gray et al., 2012* 
Green et al., 2012 * + 
Grunewaldt et al., 2013* 
Klingberg et al., 2002* 
McNab et al., 2009 * 
Mezzacappa et al., 2010 * + 
Olesen et al., 2004 * 
Söderqvist et al., 2011 
Söderqvist et al., 2014 
Thorell et al., 2009 * 
Westerberg & Klingberg, 2007 * 
Westerberg et al., 2007 * + 

Tabela 1. Estudos sobre o treinamento Cogmed revisados por pares e publicados - organizados pelo tamanho dos testes de 
acompanhamento realizados.  

* representa estudos em que os ganhos da MO surgiram, foram mantidos ou aumentaram no último
acompanhamento e;  
+ representa estudos em que as melhorias nas escalas de avaliação comportamental surgiram, foram mantidas ou 
aumentaram no último acompanhamento.

A manutenção de longo prazo dos ganhos da MO também tem sido observada na 

prática clínica. A parte II da Avaliação Clínica do Cogmed apresenta os dados coletados de 

70 crianças com problemas de atenção. A análise revelou que as crianças melhoraram nas 

tarefas da MO do WISC-IV (Extensão Espacial Direta e Inversa, Dígitos em Ordem Direta e 

Inversa e Sequência de Números e Letras) em uma média de 36% após o treinamento. Aos 

6 meses, a retenção média destes ganhos era de 78% em comparação ao pós-teste. Um 

ano depois, a retenção média destes ganhos era de 67% em comparação ao pós-teste. 

Também houve ganhos pós-Cogmed nos adultos da Série de Avaliações Clínicas Parte II. 

Quarenta e cinco adultos com problemas de atenção melhoraram nas tarefas da MO do 

WAIS-IV (Extensão Espacial Direta e Inversa, Dígitos em Ordem Direta e Inversa e 

Sequência de Números e Letras) em uma média de 26% no pós-treino. Aos 6 meses, 91% 

dos ganhos foram mantidos e aos 12 meses, os adultos melhoraram ainda mais suas 

pontuações do pós-teste em 17% adicionais (ou seja, retenção de 117%) (Apêndice C). 

As crianças melhoraram significativamente os sintomas de TDAH depois do 

treinamento no comportamento avaliado pelos pais pela Escala de Avaliação sobre 

Comportamentos Disruptivos (DBRS-P), Barkley & Murphy, 2006) na Avaliação Clínica parte 

II. Em comparação com a pontuação pré-treinamento, as crianças melhoraram a pontuação

da subescala de desatenção em 33% no pós-teste, 42% em 6 meses e 40% em 12 meses. 
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Melhorias significativas nas subescalas de MO, Planejamento/Organização, Monitorização, 

inibição, & Alternância do BRIEF (BRIEF; Gioia, Isquith, cara, & Kenworthy, 2000) foram 

observadas no pós-treino com uma melhoria adicional de 59% em 12 meses. Os adultos 

também melhoraram e mantiveram significativamente os ganhos em suas autoavaliações 

de desatenção (Escala de Autoavaliação de Adultos do DSM-IV) e falhas cognitivas na vida 

cotidiana (Questionário de Falhas Cognitivas - CFQ) em um ano de acompanhamento 

(Apêndice C). 

VII. Normalmente, a MO de indivíduos com TDAH é deficiente

A pesquisa mostrou que a MO está 

normalmente prejudicada em indivíduos com 

TDAH (Hervey et al., 2004; Martinussem et al., 

2005 28 & 29; Martinussem & Tannock, 2006; 

Willcutt et al., 2005) e subjaz outras funções 

executivas complexas e sintomas 

comportamentais, como a desatenção, que são 

frequentemente observados no TDAH (Rapport 

et al., 2001). Em 2004, Westerberg et al. 

compararam a MO visuoespacial de um grupo 

de crianças com TDAH a um grupo de controle 

com funcionamento típico e idades 

semelhantes. Os pesquisadores descobriram 

que não só as crianças com TDAH tinham uma 

MO inferior, mas também, que a diferença entre 

elas e o grupo típico aumentava com a idade 

(ver Figura 3). 

Westerberg et al. (2004) resumem a relação entre o TDAH e a MO: 

Existem muitas pesquisas sobre os substratos neurofisiológicos que sustentam a função da MO 
e estes substratos, dentre os quais o córtex pré-frontal parece ser o mais importante, coincidem 
com aqueles que sabemos que são afetados pelo TDAH. Também é sabido que a MO saudável 
depende da dopamina (Williams & Goldman-Rakic, 1995), que é consistente com a associação 
do TDAH com a transmissão dopaminérgica atípica (Cook et al., 1995). Além disso, drogas como 
metilfenidato e anfetamina, conhecidas por amenizar os sintomas do TDAH, facilitam a 
transmissão dopaminérgica (Volkow et al., 1995) e também melhoram a MO (Luciana, Depue, 
Arbisi, & Leon, 1992; Tannock, Ickowicz, & Schachar, 1995). 
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Figura 3. Pontuação da Memória 
Operacional de todos os participantes, N = 
80. Os participantes com TDAH são
representados por quadrados pretos. 
Participantes com funcionamento típico são 
representados por triângulos brancos. As 
linhas de regressão linear são apresentadas 
para cada grupo.
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Os dados coletados por Holmes et al. e Alloway et al. lançam luz sobre a extensão dos déficits 

de MO em crianças com TDAH. Depois de avaliar 83 crianças com TDAH para determinar o 

perfil da MO delas, os pesquisadores descobriram que, embora a memória verbal de curto 

prazo (MCP) estivesse relativamente intacta, 38,6% tinham déficits de MCP visuoespacial, 

50,6% tinham deficiências na MO verbal e 63,9% tinham MO visuoespacial ruim (Holmes et 

al., 2010).30 Em outro estudo feito por Rappaport et al. (2013), estimou-se que 81% das 

crianças com TDAH têm déficits no componente "operacional" da MO (por exemplo, na área 

executiva central).31 Essas descobertas são consistentes com outras investigações 

envolvendo o aspecto do controle da atenção da memória operacional (executiva central) - 

que coordena a manipulação da informação - como sendo, nos grupos de TDAH, mais 

prejudicado do que os componentes de armazenamento da MO (às vezes chamado de 

memória de curto prazo) (Kofler et al, 2010). 32 

VIII. Grupos de indivíduos com TDAH têm demonstrado ganhos na capacidade
da MO após o treinamento com o Cogmed 

Mais de 30% das pesquisas publicadas sobre o Cogmed têm crianças e adolescentes com TDAH 

como foco. Com a exceção de Egeland et al. (2013), que aborda exclusivamente a transferência distante, 

todas as outras pesquisas revelam que os participantes com TDAH melhoram as pontuações da MO 

depois do treinamento com o Cogmed (ver tabela 2). Foram observados aumentos na MO através de 

projetos de pesquisas com variação em seu rigor, incluindo estudos com padrão-ouro da pesquisa, isto 

é, randomizados e controlados por placebo (Chacko et al, 2013; Green et al., 2012; Klingberg et al, 

2002, 2005) e estudos com grupos de lista de espera (Beck et al, 2010; Dahlin, 2011, 2013; Gropper 

et al, 2014; Hovik et al., 2013). Além disso, encontrou-se melhorias nas tarefas envolvendo 

armazenamento e manipulação, incluindo testes únicos da MO, tais como o Cubos ou Dígitos (Chacko 

et al, 2013, Dahlin, 2011, 2013; Gibson et al., 2011; Gray et al, 2013; Gropper et al, 2014; Holmes et 

al., 2010; Mezzacappa & Buckner, 2011), várias tarefas agrupadas para formarem medidas compostas 

(Green et al., 2012; Gropper et al, 2014; Hovik et al, 2013; Klingberg et al, 2002, 2005) e avaliações 

parentais da MO relacionada com comportamentos (Beck et al, 2010). Combinados, os resultados destes 

estudos demonstram que a MO - uma função prejudicada no TDAH - pode ser melhorada nos grupos 

com problemas de atenção33. 

Autor Controle Medida da MO TE (d) TE (d) 
Tipo Pós-teste Acompanhamento 

Beck et al., 2010
Lista de 
Espera

BRIEF – Escala de Avaliação Parental 
(Subescala de Memória Operacional) 0,85 0,94

Chacko et al., 2013 Placebo Visuoespacial (AAMO - Matriz de Pontos) 1,17 - 
Verbal (AAMO - Dígitos) 0,28 - 

Dahlin, 2011, 2013
Lista de 
Espera

Visuoespacial (WAIS-NI  - Cubos 
Direto e Inverso) 1,19; 0,92 1,05; 0,93
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Verbal (WISC-III – Dígitos em Ordem 
Direta; Dígitos em Ordem Inversa)

0,59; 0,79 0,48; 0,34 

Egeland et al.,
Lista de 
Espera - - -

2013 
Gibson et al., 2011 Comparação

Recordação Livre Imediata - Espacial e 
Verbal - -

Gray et al., 2012 Comparação Visuoespacial (CANTAB – Extensão Espacial) Eta2parcial = 0,08 - 
(de pequenos a 
médio)

Verbal (WISC-IV - Dígitos em Ordem 
Inversa) Eta2parcial = 0,13 - 

(médio)
Green et al., 2012 Placebo Verbal (WISC-IV - WMI) 0,81 - 

Gropper et al.,
Lista de 
Espera Visuoespacial (CANTAB – Extensão Espacial Eta2parcial = 0,22 Eta2parcial = 0,243 

2014 Direta) (de médio a grande) (de médio a grande)
Verbal* (WAIS-IV – Dígitos em Ordem 
Direta e Inversa; Sequência)

n.s. Eta2parcial = 0,083 
(de pequenos a médio)

Holmes et al., 2010 Nenhum Visuoespacial e Verbal (bateria completa - - 
do AMMO) 

Hovik et al., 2013
Lista de 
Espera 1,11

Visuoespacial* (Leiter-R – Extensão Visual 

Direta e Inversa)

Verbal (WISC-III – Dígitos em Ordem Direta 
e Inversa)

0,66 0,47

0,73Verbal* (Sequência de Letras e Números; e 0,27

Sentenças)
Klingberg et al., Placebo Visuoespacial* (Cubos em Ordem Direta e 0,13 - 
2002 Inversa) 

Verbal* (Dígitos em Ordem Direta e - - 
Inversa) 

Klingberg et al., Placebo Visuoespacial* (WAIS-NI - Cubos em Ordem 
Direta e Inversa)

0,79 0,81
2005 

Verbal* (WISC-III – Dígitos em Ordem 
Direta e Inversa)

0,59 0,62

Mezzacappa & Caso único Verbal (WISC-IV - Dígitos em Ordem 
Inversa)

0,93 - 
Buckner, 2011 - 

Tabela 2. Todos os estudos sobre o Treinamento Cogmed da Memória Operacional demonstraram melhoria da MO, exceto 
Egeland et al., 2013, que mediu apenas os efeitos de transferência distante. * Representa uma medida composta da MO e n.s. 
significa que não houve diferença significativa entre os grupos de tratamento e de controle no ponto de teste. Traços marcam 
estudos que não relataram tamanhos do efeito ou não incluíram as medidas de MO. Todos os tamanhos do efeito são relatados 
como "d" de Cohen, salvo indicação em contrário. 

IX. As melhorias nos sintomas da desatenção surgiram após o treinamento com o
Cogmed em grupos com TDAH e outros diagnósticos clínicos, utilizando escalas de 
avaliação comportamental (por exemplo, a subescala de desatenção do DSM-IV) 

O efeito do treinamento foi observado na melhora das avaliações parentais sobre desatenção 
em crianças com TDAH imediatamente após o Cogmed e três meses mais tarde (Klingberg et al., 

2005). Desde então, outros estudos forneceram mais evidências das mudanças comportamentais após 
o treinamento com o Cogmed. Por exemplo, Beck et al. (2010) descobriu que o relato parental sobre
comportamentos desatentos e sintomas de TDAH para um grupo de crianças com TDAH diminuiu 

significativamente após o Cogmed e aos quatro meses depois34 e Mezzacappa e Buckner (2010) 
descobriram que as avaliações dos professores sobre os sintomas de TDAH diminuíram 26% em uma 
amostra de 9 crianças com idades entre 7 e 12 anos.35 Gibson et al. (2011) e Gropper et al. (2014) 

também documentaram melhorias nas escalas de avaliações comportamentais em grupos de TDAH 
infantil e adulto. 

Em 2012, Green et al. estudaram uma amostra de 26 crianças, entre 7 e 14 anos, 
diagnosticadas com TDAH (combinado ou do tipo desatento) em um estudo randomizado, com controle 

placebo sobre o Treinamento Cogmed da Memória Operacional. Antes e após o treinamento, as crianças 
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dos dois grupos foram avaliadas pelo RAST (Restricted Academic Situations Task), que embora não 

seja escala de avaliação é um sistema observacional utilizado para avaliar aspectos de comportamento 
fora das tarefas, durante a conclusão de uma tarefa acadêmica. No início da tarefa, as crianças 

receberam um brinquedo ou um jogo de sua escolha para jogar e, após 5 minutos, o pesquisador 
entrou na sala novamente e pôs o jogo de lado e pediu para a criança completar um conjunto de 

planilhas acadêmicas por 15 minutos. Antes de sair da sala, o pesquisador instruiu a criança a não sair 
de sua cadeira ou brincar com os brinquedos. O pesquisador então observou-as através de um espelho 

unidirecional e codificou as ocorrências de cinco comportamentos durante a tarefa acadêmica: fora da 

tarefa (não olha para o papel), fora da cadeira (sai da cadeira), mexe-se (movimentos repetitivos sem 
propósito), vocaliza e brinca com objetos (toca qualquer objeto da sala sem relação com a tarefa). No 

pós-teste, as crianças do treinamento adaptativo demonstraram uma melhora significativa da MO no 
Índice de Memória Operacional do WISC-IV, bem como, diminuição de comportamentos na categoria 

"fora da tarefa" e na categoria "brinca com objetos". Estes resultados implicam que a influência do 
treinamento teve um efeito significativo sobre os comportamentos desatentos, que estão 

frequentemente associados ao TDAH e que estão relacionados ao funcionamento acadêmico. Assim, 
Green et al. (2012) demonstraram que as crianças do treinamento adaptativo do Cogmed melhoraram 

não só nas avaliações padronizadas da MO, mas também, em uma medida ecologicamente válida de 

comportamentos observáveis de TDAH que afetariam substancialmente seu funcionamento no mundo 
real. 

Esses resultados da pesquisa são reiterados pela evidência de mudança comportamental surgida 

no ambiente clínico. Dados de 769 crianças recolhidos pré e pós-Cogmed em três clínicas distintas em 

Singapura, na Holanda e no Canadá, revelaram que, em média, os usuários finais do Cogmed 

melhoraram seus sintomas de desatenção, de acordo com a Escala de Avaliação Parental do DSM-IV em 

30% da linha de base até o pós-teste. Em média, 82% das crianças notaram os ganhos e, quando 

analisado fora do total da amostra, este grupo melhorou seus sintomas de desatenção em média em 

36% da linha de base até o pós-teste. Estes resultados são consistentes com a Avaliação Clínica Parte 

II, onde as crianças melhoraram a Pontuação de desatenção da escala de avaliação da Escala de 

Avaliação o Comportamento Disruptivo (DBRS) em 33% no pós-teste, 42% em 6 meses e 40% em 12 

meses. 

Dados de 120 adultos recolhidos em Singapura e na Holanda também revelaram que em média, 

os usuários finais do Cogmed melhoraram seus sintomas de desatenção, conforme relatado pela Escala 

de Avaliação de Adultos do DSM-IV, em 28% da linha de base até o pós-teste. Em média, 80% dos 

adultos de Singapura e da Holanda notaram ganhos e, quando analisado fora do total da amostra, este 

grupo melhorou seus sintomas de desatenção em média em 36% da linha de base até o pós-teste 

(Apêndice B). Assim, foi documentado na pesquisa e na evidência clínica que o Cogmed melhora 

os sintomas da desatenção em grupos de TDAH, medidos por escalas de avaliação e outras 

medidas observacionais. 
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PERGUNTAS & RESPOSTAS 

TDAH 

O Cogmed pode amenizar os sintomas de desatenção e hiperatividade dos 
indivíduos com TDAH?  
Sim. Vários estudos do Cogmed mostram que indivíduos com evidências de TDAH melhoram os sintomas 
de desatenção e hiperatividade após o Cogmed (Beck et al, 2010; Green et al., 2012; Gropper et al, 
2014; Klingberg et al. 2002; 2005; Mezzacappa & Buckner, 2010) 

O Cogmed cura o TDAH?  
Não. O Cogmed não tem a pretensão de ser uma cura para qualquer déficit ou desordem. Há no entanto 
fortes evidências que apoiam o Cogmed como uma intervenção viável para melhoria dos déficits da MO 
em grupos de TDAH. 

APRENDIZADO 

O Cogmed pode levar a melhoria no desempenho escolar?  
Sim. Provou-se que o Cogmed melhorou os resultados do aprendizado, p. ex. compreensão de textos 
(Dahlin, 2011) e habilidade matemática (Dahlin, 2013; Holmes et al., 2009), bem como melhorou as 
notas de inglês e matemática de alunos com fraco aproveitamento (Holmes & Gathercole, 2013). No 
entanto, mais evidências são necessárias para reforçar as conclusões sobre as melhorias das habilidades 
acadêmicas após o treinamento da MO. Tais investigações deverão avaliar os participantes após 6 meses 
do treinamento e além, pois a melhoria do sistema da MO ajuda a adquirir novas habilidades e pode 
levar tempo para se manifestar como melhoria da aprendizagem nas avaliações acadêmicas. 

O Cogmed aumenta os resultados dos testes de QI dos usuários finais?  
Embora a capacidade da MO esteja relacionada à habilidade de prestar atenção, ao raciocínio e à 
resolução de problemas, as avaliações globais de QI também incluem fatores relacionados aos 
conhecimentos e experiências anteriormente adquiridos (inteligência cristalizada). É possível que o 
treinamento da MO impacte positivamente a pontuação dos testes de QI para alguns indivíduos, mas o 
Cogmed não tem a pretensão de melhorar o QI ou de ser uma cura para pessoas com deficiência 
associada ao baixo QI. 

ENVELHECIMENTO 

Existem evidências que indiquem melhorias em adultos em fase de 
envelhecimento normal após o uso do Cogmed?  
Está bem estabelecido que a capacidade da MO aumenta com o desenvolvimento até cerca de 20 anos 
de idade e então começa a declinar com o processo normal de envelhecimento. Mostrou-se que o 
Cogmed melhora a MO de jovens adultos com idades entre 20 a 30 anos e de adultos mais velhos com 
idades entre 60 e 70 anos. Um estudo realizado por Brehmer et al. (2012) revelou que os jovens adultos 
que treinaram com o Cogmed foram os que mais melhoraram a atenção e problemas cognitivos em 
avaliação e relatórios não treinados da MO. Adultos mais velhos que treinaram com o Cogmed não só 
melhoraram a MO, a atenção e as falhas cognitivas em comparação com os adultos mais velhos que 
treinaram de forma não-adaptativa, mas também melhoraram a níveis comparáveis aos indivíduos de 
20-30 anos de idade que tinham treinado de forma não-adaptativa. 

O Cogmed pode reverter ou curar a demência?  
Não, o Cogmed não deve ser enquadrado como uma "cura" para qualquer distúrbio ou doença. Ao 
contrário dos déficits da MO do envelhecimento normal, as doenças cerebrais orgânicas tais como 
demência e a doença de Alzheimer envolvem degradação física de cérebro que afetam a memória. O 
Cogmed, como uma solução de treinamento computadorizado, não tem a pretensão de reverter o 
declínio físico do cérebro. Em vez disso, o Cogmed é uma intervenção para melhorar a MO e a atenção 
e está associado com a melhoria da plasticidade das redes neurais existentes no cérebro. 
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AFIRMAÇÕES QUE O COGMED NÃO FAZ 

• Cogmed é uma cura para a doença orgânica cerebral, TDAH ou qualquer outro distúrbio
clínico.

• Cogmed é um substituto para a medicação.

• Cogmed serve apenas para pessoas com uma doença diagnosticada.

• O Cogmed causa impacto em todos os indivíduos da mesma forma.

• O Cogmed resulta em pontuação mais elevada nos testes de QI.

• O Cogmed melhora as funções inibitórias, o raciocínio ou a memória de longo prazo.

• Os ganhos do Cogmed durarão para sempre.

• O Cogmed fará certamente com que um estudante obtenha melhores notas na escola.
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APENDICE A: 

META ANÁLISE DAS PESQUISAS PUBLICADAS 1.4 

AFIRMAÇÕES DO COGMED E APOIO ESTATÍSTICO 

O Treinamento Cogmed da Memória Operacional é uma intervenção fundamentada em evidências para 

melhorar a memória operacional (MO). Pesquisas e dados clínicos apoiam o uso do Cogmed em vários 

grupos clínicos com déficits de MO. Uma das principais posições assumida pelo Cogmed é que nossas 

afirmações têm origem em projetos de pesquisas que utilizaram o Treinamento Cogmed da Memória 

Operacional e que foram publicados em revistas revisadas pelos pares.

Abaixo damos uma lista das Afirmações do Cogmed com fundamento nos resultados das pesquisas até 

o momento. Para ver explicações detalhadas sobre as evidências que apoiam cada uma das afirmações,

por favor consulte o documento Afirmações das Pesquisas e Evidências do Cogmed. É possível encontrar 

apoio para algumas destas afirmações por meio do exame das informações estatísticas relatadas nos 

artigos publicados.

Assim, este documento fornece uma análise estatística das melhorias de curto e longo prazo da MO 

visuoespacial e verbal, bem como escalas de avaliação comportamental que foram fornecidas nos 

estudos sobre o Cogmed publicados e revisados pelos pares. Ao revisar esta análise, é fundamental 

observar que várias populações clínicas e grupos etários foram fundidos. No entanto, a natureza do 

protocolo de treinamento, avaliações e grupos de controle usados são comparáveis em todos os 

estudos.

I. A memória operacional (MO) é a fundamental para a aprendizagem e atenção

II. A MO pode ser melhorada pelo treinamento, usando a ferramenta e o protocolo corretos:
Cogmed

III. Os efeitos relacionados ao treinamento foram mostrados em três níveis de avaliação:
imagens do cérebro, testes neuropsicológicos e escalas de avaliação comportamental

IV. Após a utilização do Cogmed, foram observados efeitos do treinamento em todas as faixas
etárias

V. As melhorias da MO após o Cogmed podem ser generalizadas à redução de falhas cognitivas do
cotidiano 

VI. Os ganhos da MO e os resultados comportamentais são mantidos em longo prazo

VII. Normalmente, a MO de indivíduos com TDAH é deficiente

VIII. Grupos de indivíduos com TDAH têm demonstrado ganhos na capacidade da MO após o
treinamento com o Cogmed

IX. Melhorias nos sintomas da desatenção surgiram após o treinamento com o Cogmed em grupos
com TDAH e outros diagnósticos clínicos, utilizando escalas de avaliação comportamental (por
exemplo, a subescala de desatenção do DSM-IV)
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ENTENDA AS ESTATÍSTICAS DA PESQUISA SOBRE O COGMED 

Diferentes tipos de ferramentas estatísticas podem ser usadas na comunicação sobre os resultados dos 
estudos do Treinamento Cogmed da Memória Operacional. As melhorias vistas após o treinamento 
podem ser descritas em termos aumento/diminuição (%) percentual ou tamanhos do efeito ("d" de 
Cohen; Cohen, 1988). As melhorias relatadas em % baseiam-se na variação média do grupo de 
treinamento adaptativo em relação à medida do resultado entre a linha de base (valor padrão) e o pós-
teste. A média % de melhoria que é vista em um grupo é baseada em todos os estudos publicados que 
apresentam dados brutos, independentemente de ter sido incluído, ou não, um grupo não adaptativo.

O tamanho do efeito (d) é o valor que indica quanto a manipulação experimental (treinamento 

adaptativo vs. não adaptativo) altera o valor do resultado, expressado em desvios-padrão. Esses 

instrumentos estatísticos baseiam-se, então, em estudos que incluem grupos de controle não 

adaptativos. O tamanho do efeito é um indicador do "efeito líquido" da intervenção, obtido pela 

subtração da mudança padronizada do grupo controle (Cogmed não-adaptativo) pela mudança do grupo 

experimental (Cogmed adaptativo). 

• Se d ≤ 0,2, então o efeito de treinamento adaptativo é pequeno.

• Se 0,2 < d < 0,8, então o efeito do treinamento adaptativo é moderado.

• Se d≥ 0,8, então o efeito do treinamento
adaptativo é grande.

Considere um grupo de participantes que treinou com 

o Cogmed adaptativo e outro que treinou com o

Cogmed não adaptativo (grupo controle). A medida do 

resultado é a melhora do teste Blocos de Corsi, uma 

tarefa não treinada da MO. Se o tipo de treinamento 

(adaptativo vs. não adaptativo) teve pouco impacto na 

pontuação do teste de Blocos de Corsi dos 

participantes e a distribuição das pontuações de cada 

grupo foram muito similares, então a distância entre a 

distribuição das pontuações de cada grupo será muito 

pequena (d ≤ 0,2).

No entanto, se o grupo adaptativo teve melhorias 
maiores no teste de Blocos de Corsi do que o grupo não 

adaptativo, então o tipo de intervenção causou impacto 
no desempenho da tarefa não treinada da MO 

visuoespacial. A diferença (ou distância) entre a 

distribuição das pontuações de melhoria de cada 
grupo, chamada de tamanho do efeito, pode ser 

considerada um indicador de como o treinamento adaptativo foi eficaz para melhorar o desempenho do 
teste de Blocos de Corsi e se d≥ 0,8, então o efeito foi grande. 

Figura 1. Sobreposição da melhoria do grupo no teste 
Blocos de Corsi. Pós-intervenção em função do 
tamanho do efeito 
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PESQUISA SOBRE O COGMED: ESTATÍSTICAS DE TREINAMENTO 

Abaixo há um resumo das estatísticas com base em uma meta-análise dos dados de estudos publicados 

sobre o Cogmed até julho de 2012. Estão incluídas as estatísticas de melhorias após o treinamento da 

MO visuoespacial (ver tabela 1), MO verbal (ver quadro 2) e escalas de avaliação comportamental. 

Também são fornecidos comentários sobre mudanças acadêmicas e cotidianas. Note que este 

documento continuará a ser modificado conforme surjam novas análises e mais dados de pesquisas.

I. MO visuoespacial (linha de base (valor padrão) até o pós-teste)

Há uma melhoria média de 26% na MO visuoespacial desde a linha de base até o pós-teste no grupo 
de treinamento adaptativo, com base na análise de 352 indivíduos feita em 16 estudos (19 amostras).

• Nos estudos que incluíram crianças (< 18 anos), há uma melhoria média de 28% na MO
visuoespacial.

• Nos estudos que incluíram adultos (> 18 anos), há uma melhoria média de 28% na MO
visuoespacial.

Dados de 375 crianças suecas revelaram aumento da MO visuoespacial em cerca de 7% ao ano (ver 

Figura 2). Assim, a melhoria média MO visuoespacial após a formação (26%) é equivalente a 3 a 4 anos 
de desenvolvimento típico de crianças entre as idades de 7 e 16 anos.

O tamanho do efeito médio do grupo de treinamento adaptativo em relação à MO visuoespacial desde 
a linha de base até o pós-teste é 0,98. Este valor é baseado na análise de 249 indivíduos em treinamento 
adaptativo e 204 em treinamento não adaptativo de 11 estudos (13 comparações de grupo).

II. Retenção de melhorias da MO visuoespacial (acompanhamento de 3 a 6 meses)

Baseado em 235 indivíduos no grupo de treinamento adaptativo de 9 estudos (11 amostras) que incluiu 
uma sessão de acompanhamento (testes):

• O aumento médio da MO visuoespacial foi 23% desde a linha de base até o pós-teste e 22% da
linha de base até o acompanhamento. Isso corresponde a 94% de retenção dos efeitos até 6

meses após o treinamento.

Na análise somente dos estudos com grupos de controle placebo com acompanhamento de longo prazo, 

entre 3 e 6 meses, as estatísticas obtidas são baseadas em 3 estudos (4 comparações de grupo) com 
um total de 116 indivíduos no grupo de treinamento adaptativo e 94 indivíduos no grupo de treinamento 
não adaptativo:
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• O tamanho do efeito médio do treinamento adaptativo da MO visuoespacial desde a linha de
base até o pós-teste é 1,14 e da linha de base até o acompanhamento (entre 3 e 6 meses) é
1,12. Isso corresponde a 98% de retenção dos efeitos até 6 meses após o treinamento.

Desenvolvimento da MO visuoespacial em 375 crianças

III. MO Verbal (desde a linha de base (valor padrão) até o pós-teste)

Há uma melhoria média de 23% na MO verbal desde a linha de base até o pós-teste no grupo de 
treinamento adaptativo, com base na análise de 354 indivíduos feita em 15 estudos (19 amostras).

• Nos estudos que incluíram crianças (< 18 anos), há uma melhoria média de 19% na MO verbal.

• Nos estudos que incluíram adultos (> 18 anos), há uma melhoria média de 31% na MO verbal.

O tamanho do efeito médio do grupo de treinamento adaptativo em relação à MO verbal desde a linha 

de base até o pós-teste é 0,77. Este valor é baseado na análise de 264 indivíduos em treinamento 

adaptativo e 210 em treinamento não adaptativo de 10 estudos (12 comparações de grupo).
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memória operacional. Os dados da amostra foram colhidos pelo Cogmed Systems na primavera de 2011.
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IV. Retenção de melhorias da MO verbal (acompanhamento de 3 a 6 meses)

Baseado em 232 indivíduos no grupo de treinamento adaptativo de 8 estudos (10 amostras) que 
incluiu uma sessão de acompanhamento (testes):

• O aumento médio da MO verbal foi 19% desde a linha de base até o pós-teste e 14% da linha
de base até o acompanhamento. Isso corresponde à retenção de 75% dos efeitos até 6 meses
após o treinamento.

Na análise somente dos estudos com grupos de controle placebo com acompanhamento de longo prazo, 

entre 3 e 6 meses, as estatísticas obtidas são baseadas em 3 estudos (4 comparações de grupo) com 
um total de 120 indivíduos no grupo de treinamento adaptativo e 90 indivíduos no grupo de treinamento 

não adaptativo:

• O tamanho do efeito médio do treinamento adaptativo da MO verbal desde a linha de base até

o pós-teste foi de 0,71 e da linha de base até o acompanhamento (entre 3 e 6 meses) foi de
0,52. Isso corresponde a 73% de retenção dos efeitos até 6 meses após o treinamento. 

V. Escalas de avaliação comportamental 

A melhoria média após o treinamento adaptativo - a partir da avaliação parental dos sintomas 

de atenção (DSM-IV) - no grupo adaptável foi de 31%, com base em dados de 103 crianças em 4 

estudos. O tamanho do efeito médio do grupo de treinamento adaptativo com avaliação parental dos 

sintomas de atenção (DSM-IV) da linha de base até o pós-teste foi 0,96. Este valor é baseado na análise 

de 47 indivíduos em treinamento adaptativo e 48 em treinamento não adaptativo de 3 estudos.

Em 3 estudos com um total de 82 adultos, os dados revelam que a melhoria média considerada 

após treinamento nas falhas cognitivas autorrelatadas (CFQ) do grupo adaptativo é de 18%. O tamanho 

do efeito médio do treinamento adaptativo nas falhas cognitivas autorrelatadas (CFQ) da linha de base 

até o pós-teste é de 0,60, com base em 64 indivíduos no grupo de treinamento adaptativo e 54 em um 

grupo de treinamento não-adaptativo relatado em 2 estudos.

VI. Benefícios acadêmicos e na vida cotidiana

Ao analisar a pesquisa publicada sobre o Cogmed, descobrimos que há poucos estudos que 

utilizaram medidas de resultado acadêmico. E, tendo em vista que a meta-análise atual baseia-se 

exclusivamente em dados que podem ser encontrados nos textos publicados, é imperativo que sejam 

publicados mais dados sobre os resultados da leitura e de matemática antes de serem incluídos nesta 

análise. No entanto, é importante reconhecer que Holmes et al. (2009) encontraram melhorias do 

raciocínio matemático 6 meses após o Cogmed em um grupo de crianças com MO baixa; e Dahlin (2011) 

encontrou melhoria da compreensão de textos em um grupo de crianças com necessidades especiais. 
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Estes resultados, a grande literatura que apoia a conexão entre a capacidade da MO e a aprendizagem, 

bem como muitas observações clínicas, apoiam a noção de que as melhorias da MO após o Cogmed 

podem levar a transferências aos resultados acadêmicos.

A transferência do treinamento para as melhorias na vida cotidiana, inclusive no 

comportamento, na satisfação ocupacional e na qualidade de vida, são as áreas que precisam de mais 

investigações. A literatura existente sugere que o Cogmed causa impacto na vida dos participantes 

através da melhoria da experiência subjetiva do cotidiano e no desempenho ocupacional (Johansson & 

Tornmalm, 2012), bem como, no autorrelato das falhas cognitivas (Westerberg et al., 2007). É 

importante notar que Green et al. (2012) demonstraram, numa amostra de crianças com TDAH, uma 

diminuição significativa de comportamentos "fora de tarefa", que estão relacionados à desatenção. Isto 

foi encontrado em um estudo com controle placebo e randomizado, onde os pesquisadores que 

desconheciam a condição da criança, avaliaram objetivamente o grupo adaptativo como o grupo que 

demonstrava comportamentos "fora de tarefa" menores.

Além disso, mais de 10.000 usuários finais e centenas de tutores clínicos têm demonstrado que 

o Cogmed é uma intervenção eficaz que traz benefícios no mundo real. As evidências das melhorias

cotidianas após o Treinamento Cogmed da Memória Operacional são normalmente relatadas por alguém 

presente no cotidiano do usuário final, como os pais ou cônjuge. Assim, os benefícios reais do Cogmed 

no que diz respeito ao cotidiano são mais bem observados ao longo do tempo, dentro do ambiente típico 

do usuário final e levando em consideração seus déficits na linha de base. Esperamos a publicação de 

mais pesquisas acadêmicas independentes com dados dessa natureza.
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Tabela 1. Melhorias de curto e longo prazo da MO visuoespacial em estudos publicados que utilizaram o treinamento Cogmed da 
memória operacional. 
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Melhoria do

Melhoria do Tratamento

Pesquisa Amostra Teste Tratamento Tratamento Acompanh.
TE 

acompanh.Controle  TE pós-teste  

(Ano) (Idade(I)) (n) (n) (%) (%) (d) (d)

Típico Odd One Out 

Bergman Nutley et al. 4 (AAMO) 24 25 41 0.90

2011 Típico Odd One Out 

4, meia dose (AAMO) 27 27 0,79

Típico Cubos (Span board) 

Thorell et al. 4-5 (inverso+direto) 17 14 40 0,61

2009 Típico Cubos (Span board) 

4-5 (inverso+direto) 16

Klingberg et al. TDAH Cubos (Span board) 

2005 7-12 (inverso+direto) 20 24 19 21 0,79 0,81

Klingberg et al. TDAH Cubos (Span board) 

2002 7-15 (inverso+direto) 7 7 45 0,13

Kronenberger et al. Surdo (com IC) Cubos (Span board) 

2011 7-15 (inverso) 9 25 11

Holmes et al. ADHD Sr. X 

2010 8-11 (AAMO) 25 13 10

Mezzacappa et al. TDAH Finger Windows 

2010 8-10,5 (WRAML) 8 33 0.73

Dahlin
Necessidade de ed. 

especial Cubos (Span board) 

2011 9-12 (inverso) 41 25 30 26 0,74 0,65

Holmes et al. MO Fraca Pontuação composta 

2009 10 (AAMO) 22 20 17 15 0,89

Pontuação composta 

Roughan & Hadwin
SEBD (Span board(blocos) 

& 

2011 ≈13 Dígitos) 7 8 24 29 2,29

Prematuros (ELBW) Cubos (Span board) 

Løhaugen et al. 14-15 (inverso) 16 11 37 26

2010 Típico Cubos (Span board) 

14-15 (inverso) 19 20 16

Resumo - Criança 242 150 28 19 0,87 0,73

Típico Cubos (Span board) 

Brehmer et al. 20-30 (inverso) 29 26 27 28 1,72 1,36

2012
Típico 

(envelhecimento) Cubos (Span board) 

60-70 (inverso) 26 19 24 29 1,32 1,65

Mcnab et al. Típico Cubos (Span board) 

2009 20-28 (inverso) 13 22

Lundqvist et al. LEA Cubos (Span board) 

2010 20-65 (inverso) 21 21 29

Westerberg et al. Derrame Cubos (Span board) 

2007 34-65 (inverso+direto) 9 9 19 0,83

Brehmer et al.
Típico 

(envelhecimento) Cubos (Span board) 

2011 60-70 (inverso) 12 11 16 1,03

Resumo - Adulto 110 65 21 28 1,23 1,51

Resumo - Total 352 215 26 22 0,98 1,12

* Os tamanhos do efeito resumidos relatados neste documento não foram calculados para ajustar as diferenças entre os tamanhos das amostras nos diferentes estudos. Veja a fórmula usada para calcular as estatísticas abaixo. Símbolos: d = tamanho de efeito "d" de Cohen, x̄ = média (média das 

condições de tratamento e comparação), s = desvio-padrão, subscritos: t refere-se à condição de tratamento e c refere-se à condição de comparação (ou de controle). 𝐷 =
𝑥̄ 𝑇−𝑥̄ 𝐶

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑝𝑟𝑒)



Tabela 2. Melhorias de curto e longo prazo da MO verbal em estudos publicados que utilizaram o treinamento Cogmed da memória 
operacional

Tratamento

Tratamento Melhoria

Pesquisa Amostra
Teste

Tratament
o Controle Melhoria

Acompanham
ento TE pós-teste

TE 
acompanha

mento

(Ano) (Idade(I)) (n) (n) (%) (%) (d) (d)

Típico Palavras
24 25 20 0,23

Bergman Nutley et al. 4 (inverso+direto)

2011 Típico Palavras 
27 11 -0,02

4, meia dose (inverso+direto)

Típico Palavras
17 14 31 1,07

Thorell et al. 4-5 (inverso+direto)

2009 Típico Palavras
16

4-5 (inverso+direto)

Klingberg et al. TDAH Dígitos
24 20 13 11 0,59 0,62

2005 7-12 (inverso+direto)

Kronenberger et al. Surdo (com IC) Dígitos
9 12 0

2011 7-15 (inverso)

Holmes et al. TDAH Dígitos 
25 8 7

2010 8-11 (inverso)

Mezzacappa et al. TDAH Dígitos
8 37

2010 8-10,5 (inverso)

Dahlin
Necessidade de ed. 

especial Dígitos
41 25 23 11 0,71 0,50

2011 9-12 (inverso)

Holmes et al. MO Fraca
Pontuação 
composta

22 20 23 20 1,46
2009 10 (AAMO)

Em um estudo 
controlado, Green et 

al. TDAH
Pontuação 
composta

12 14 7 0,81
2012 7-14 (WISC WMI)

Prematuros (ELBW)  Dígitos 
16 27 19

14-15 (inverso)
Løhaugen et al.

2010 Típico, Dígitos 
19 24 14

14-15 (inverso) 
Resumo - Criança 244 134 19 12 0,69 0,56

Típico Dígitos
29 26 33 35 1,17 1,04

20-30 (inverso)
Brehmer et al.

2012

Típico 
(envelhecimento) Dígitos

26 19 14 9 0,35 -0,08
60-70 (inverso)

Mcnab et al. Típico Dígitos
13 66

2009 20-28 (inverso)

Lundqvist et al. LEA 
Audição 21 11 15 19 0,33

2010 20-65

Westerberg et al. Derrame Dígitos 
9 9 40 2,21

2007 34-65 (inverso+direto)

Brehmer et al.
Típico 

(envelhecimento) Dígitos
12 11 16 0,34

2011 60-70 (inverso)

Resumo - Adulto 110 76 31 21 0,88 0,48

Resumo - Total 354 210 23 14 0,77 0,52

** Quatro dos 14 estudos relataram o Dígitos em Ordem Direta e Inversa como uma medida composta para a MO verbal.
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APÊNDICE B 

AVALIAÇAO CLÍNICA PARTE I 

INTRODUÇÃO 
O Treinamento Cogmed da Memória Operacional é implementado e apoiado por uma rede de praticantes em 

todo o mundo. Para além dos limites das pesquisas de laboratório, onde o Cogmed tem seus alicerces, os 

Tutores do Cogmed levam o Treinamento da Memória Operacional para o mundo real e focam nos desafios 

enfrentados pelo indivíduo. Somente nos Estados Unidos, mais de 300 tutores já ofereceram apoio a mais de 

10.000 usuários finais em sua jornada de treinamento. No mundo, profissionais em 30 países contribuíram para 

o crescimento do Cogmed, que hoje é o líder em treinamento cognitivo fundamentado em evidências.

Como suplemento ao documento de Afirmações e Evidências do Cogmed, as Avaliações Clínicas 

destinam-se a adicionar um novo nível de apoio para a eficácia do Treinamento Cogmed da Memória 

Operacional. Este documento (Avaliação Clínica Parte I) apresenta um resumo das descobertas clínicas 

identificadas pelos Tutores do Cogmed de três clínicas, um de cada clínica em Singapura, Holanda e Canadá. 

Em particular, este texto centra-se nas avaliações parentais dos sintomas de desatenção de crianças e no 

autorrelato de adultos sobre a desatenção, sintomas de TDAH e falhas cognitivas. Curiosamente, os resultados 

das três clínicas são bastante consistentes: 80% dos adultos e crianças que treinaram com o Cogmed notaram 

melhoria no pós-teste, e há uma melhoria de 30% nos sintomas de desatenção.

ENTENDA AS ESTATÍSTICAS DO COGMED 
Na comunicação sobre os resultados das Avaliações Clínicas do Cogmed, as melhorias vistas após o 

treinamento podem ser descritas em termos de todo o grupo de usuários finais do Cogmed, independentemente 

de terem melhorado ou não após o treinamento, ou apenas em termos dos participantes que melhoraram após 

o treinamento. As melhorias percentuais (%) baseiam-se na variação da medida do resultado entre a linha de

base e o pós-teste do grupo de usuários finais. Este documento relata: 

O percentual do total da amostra que melhorou (ou seja, ganhos percebidos) após o treino. 

A melhoria percentual dos sintomas apenas dos grupos que tiveram ganhos após o treino. 

A melhoria percentual dos sintomas na amostra total. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA 
CRIANÇAS

Dados de 769 crianças recolhidos pré- e pós-Cogmed em três clínicas distintas em Singapura, na 

Holanda e no Canadá, revelaram que, em média, os usuários finais do Cogmed melhoraram seus 

sintomas de desatenção, de acordo com a Escala de Avaliação Parental do DSM-IV em 30% da linha 

de base até o pós-teste. Em média, 82% das crianças notaram os ganhos e, quando analisado fora 

do total da amostra, este grupo melhorou seus sintomas de desatenção em média em 36% da linha 

de base até o pós-teste. Veja os dados na Figura 3. 

Cingapura         Holanda Canadá 

• 78% das 222 crianças que
completaram o Cogmed
melhoraram na avaliação de
sintomas de desatenção.

• As crianças que melhoraram
após o Cogmed mostraram
uma redução de 38% nos
sintomas de desatenção.

• Considerando a amostra total
de 222 crianças, a melhoria
média nos sintomas de
desatenção foi 31%.

• 88% das 500 crianças que
completaram o Cogmed
melhoraram na avaliação de
sintomas de desatenção.

• As crianças que melhoraram
após o Cogmed mostraram uma
redução de 38% nos sintomas de
desatenção.

• Considerando a amostra total
de 500 crianças, a melhoria
média nos sintomas de
desatenção foi 33%.

• 79% das 47 crianças que
completaram o Cogmed
melhoraram na avaliação de
sintomas de desatenção.

• As crianças que melhoraram
após o Cogmed mostraram uma
redução de 32% nos sintomas de
desatenção.

• Considerando a amostra total
de 47 crianças, a melhoria
média nos sintomas de
desatenção foi 26%.

25 

20 

15 
Valor padrão 

 

10 Pós-teste 

5 

0 
Cingapura Holanda Canadá

Figura 1. Linha de base (valor padrão) média e pontuações do pós-teste de desatenção para crianças 
de três clínicas do Cogmed na Escala de Avaliação Parental do DSM-IV.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA 
ADULTOS

Dados de 120 adultos recolhidos em Singapura e na Holanda revelaram que, em média, os 

usuários finais do Cogmed melhoraram seus sintomas de desatenção, conforme relatado pela 

Escala de Avaliação de Adultos do DSM-IV, em 28% da linha de base até o pós-teste. Em 

média, 80% dos adultos de Singapura e da Holanda notaram ganhos e, quando analisado fora 

do total da amostra, este grupo melhorou seus sintomas de desatenção em média em 36% 

da linha de base até o pós-teste (Apêndice B) e na Figura 3 os dados. 

Cingapura Holanda 

• Dos 8 adultos que completaram Cogmed, 75%
melhorou em uma escala de sintomas de
desatenção.

• Os adultos que melhoraram após o Cogmed
mostraram uma redução de 42% nos sintomas de
desatenção.

• Considerando a amostra total de 8 adultos, a
diminuição de sintomas de desatenção foi de
30%. 

• Dos 112 adultos que completaram o Cogmed, 86%
melhorou em uma escala de sintomas de desatenção. 

• Os adultos que melhoraram após o Cogmed
mostraram uma redução de 29% nos sintomas de
desatenção.

• Considerando a amostra total de 112 adultos, a
diminuição de sintomas de desatenção foi de 25%.

30 

25 

20 

Valor padrão 15 

10 
Pós-teste 

5 

0 
Cingapura Holanda

Figura 2. Linha de base (valor padrão) média e pontuações do pós-teste de desatenção para adultos de três 
clínicas do Cogmed na Escala de Autoavaliação do DSM-IV.
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Canadá 

Note que os dados clínicos do Canadá incluem uma avaliação combinada de desatenção e 

hiperatividade para o TDAH e, portanto, devem ser considerados separadamente das medidas 

únicas de desatenção. Os autorrelatos de falhas cognitivas na vida cotidiana também foram 

coletados pela clínica canadense usando o Questionário de Falhas Cognitivas (CFQ). Veja 

abaixo um resumo das estatísticas e na figura 3 os dados. 

TDAH Falhas Cognitivas 

• 83% dos adultos melhoraram pela medida
combinada de sintomas de desatenção e
hiperatividade.

• Os adultos que melhoraram após o Cogmed
mostraram uma redução de 25% nos sintomas de
desatenção e hiperatividade combinados.

• Considerando a amostra total de adultos (N = 29),
a diminuição dos sintomas de desatenção e
hiperatividade combinados foi de 19%.

• 76% dos adultos melhoraram o CFQ, uma medida
de autorrelato de falhas cognitivas na vida
cotidiana.

• Os adultos que melhoraram após o Cogmed
mostraram uma diminuição de 27% no autorrelato
de falhas cognitivas.

• Considerando a amostra total de adultos (N = 29),
a diminuição de falhas cognitivas foi de 18%.

Embora o efeito do Cogmed em sintomas na clínica canadense tenha sido menor do que o 

tipicamente observado, pode ser postulado que as pontuações menores do componente de 

hiperatividade da escala podem ter atenuado a pontuação combinada. Consistente com a 

pesquisa sobre o Cogmed e com a experiência clínica, é provável que o impacto do Cogmed 

seja menor nos sintomas de hiperatividade do que nos sintomas relacionados à atenção. No 

entanto, vale mencionar que mais de 83% de todos os participantes melhoraram na medida 

de TDAH, com uma redução de 19% dos sintomas. 

Os resultados da clínica canadense no relatório de falhas cognitivas de adultos também são 

animadores, com uma diminuição de 18% no CFQ de toda a amostra. Três estudos sobre o 

Cogmed utilizaram o CFQ com um total de 82 participantes e relataram uma melhoria média 

de 18% após o treinamento (Westerberg et al., 2007, Lundqvist et al, 2010, Johansson & 

Tornmalm, 2011). 
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N total Média (DP)
T1

Média (DP)
T2 EP %1 N melhorado % 2 % 3

Cingapura
(Desatenção) 222 17,01 (6,550) 11,77 (6,240) 0,80 30,81 172 77,48 38,34

Holanda
(Desatenção) 500 17,63 (5,010) 11,86 (4,920) 1,15 32,73 438 87,60 37,85

Canadá
(Desatenção) 47 17,70 (6,105) 13,13 (5,918) 0,75 25,82 37 78,72 31,53

Resumo - 
Criança 769 0,90 29,78 647 81,27 35,91

Cingapura
(Desatenção) 8 22,33 (6,205) 15,62 (8,380) 1,08 30,05 6 75,00 41,94

Holanda
(Desatenção) 112 23,96 (5,025) 18,05 (5,143) 1,18 24,67 96 85,71 28,93

Resumo - Adulto
(Desatenção) 

120 1,13 27,36 102 80,36 35,44 

Canadá
(TDAH) 29 28,19

(10,753)
22,77

(10,088) 0,50 19,23 24 82,76 24,60

Canadá
(CFQ) 29 54,53

(13,903)
44,64

(14,491) 0,71 18,14 22 75,86 27,29

Figura 3. Dados da escala de avaliação para crianças e adultos de três clínicas - Singapura, Holanda e Canadá. 

N total = número total de participantes da amostra
EP = escore padronizado, (T2 médio – T1 médio / DP T1)
% 1 = melhoria percentual média para N total na escala de avaliação desde o valor padrão (linha de base) até o pós-
teste
N melhorado = número de participantes na amostra que melhorou significativamente na escala de classificação 
desde o valor padrão (linha de base) até o pós-teste
% %2 = porcentagem de N total que melhorou significativamente na escala de classificação desde o valor padrão 

(linha e base) até o pós-teste,  
((N melhorado/N total) * 100)  
% %3 = melhoria percentual média para N melhorado na escala de avaliação desde o valor padrão (linha de base) até 

o pós-teste
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APÊNDICE C 

AVALIAÇAO CLÍNICA PARTE II 

INTRODUÇÃO

O Treinamento Cogmed da Memória Operacional é implementado e apoiado por uma rede de profissionais da 

educação e da saúde em todo o mundo. Para além dos limites das pesquisas de laboratório, onde o Cogmed 

tem seus alicerces, os Tutores do Cogmed levam o Treinamento da Memória Operacional para o mundo real e 

focam nos desafios enfrentados pelo indivíduo. Como suplemento ao documento de Afirmações e Evidências do 

Cogmed, as Avaliações Clínicas destinam-se a adicionar um novo nível de apoio para a eficácia do Treinamento 

Cogmed da Memória Operacional. A Avaliação Clínica Parte I apresentou um resumo das descobertas clínicas 

identificadas pelos Tutores do Cogmed de três clínicas, um de cada clínica em Singapura, Holanda e Canadá. 

Em particular, a análise centrou-se nas avaliações parentais dos sintomas de desatenção de crianças e no 

autorrelato de adultos sobre a desatenção, sintomas de TDAH e falhas cognitivas. Curiosamente, os resultados 

das três clínicas foram bastante consistentes: 80% dos adultos e crianças que treinaram com o Cogmed notaram 

melhoria no pós-teste, e há uma melhoria de 30% nos sintomas de desatenção. As conclusões da Avaliação 

Clínica Parte I preenchem uma lacuna do número limitado de pesquisas publicadas que investigam os efeitos 

comportamentais do Treinamento Cogmed da Memória Operacional e oferecem apoio adicional para os efeitos 

significantes da intervenção.

Outra questão ainda sem resposta na literatura é a longevidade dos efeitos vistos após o Cogmed. 

Devido aos obstáculos práticos e financeiros requeridos por um estudo de acompanhamento a longo prazo, tais 

tentativas têm sido raras. Para incentivar o projeto controlado de tal investigação acadêmica, é importante 

fornecer e destacar os dados clínicos existentes a este respeito. Este documento, Avaliação Clínica Parte II, 

concentra-se sobre os efeitos a longo prazo, vistos após o Cogmed, em crianças e adultos na prática clínica. Os 

dados incluem o desempenho em testes neuropsicológicos, bem como avaliações comportamentais que foram 

coletadas por profissionais com vasta experiência de implementação do Cogmed na prática clínica, lideradas 

pela Dra. Roberta Tsukahara na clínica ADD Austin (Austin, Texas, EUA).
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Treinamento

ENTENDA AS ESTATÍSTICAS

As avaliações Clínicas do Cogmed destinam-se a refletir a implementação real do Treinamento Cogmed da 

Memória Operacional e, portanto, não incluem grupos de controles. As melhorias estatisticamente significantes 

em testes neuropsicológicos e escalas de avaliação de crianças e adultos - desde o pré-treinamento até o pós-

treinamento e o acompanhamento efetuado 6 e 12 meses depois - foram determinadas por uma unidade 

comparativa de pontuação entre todas as medições e tipos de avaliações: o escore padronizado (EP). O EP é 

calculado pela subtração da pontuação de avaliação média do grupo após o treinamento e da pontuação de 

avaliação média do grupo antes do treinamento, dividido pelo desvio padrão da pontuação média do grupo da 

avaliação pré-treinamento. Para cada um dos outros pontos de tempo foi utilizado o ponto de acompanhamento 

em vez da pontuação de pós-treinamento.

 A porcentagem chamada de "melhorados" representa a parte da amostra que melhorou significativamente na
avaliação.

 

 As melhorias percentuais baseiam-se na variação do resultado entre a linha de base e o pós-teste do grupo de usuários finais do
Cogmed.  


A retenção percentual baseia-se na quantidade de ganhos do treinamento no pós-teste que foram mantidos 6 e 12 meses
após o treinamento. Mais de 100% de retenção representa não só a completa manutenção dos ganhos no pós-teste, mas
ainda mais ganhos (ou seja, melhorias ou redução dos sintomas).

 

CRIANÇAS

Uma amostra heterogênea de crianças com deficiências da memória operacional (principalmente TDAH) 

concluíram o protocolo padrão (5 dias por semana, durante 5 semanas) do Treinamento Cogmed da Memória 

Operacional. As crianças da amostra incluíam meninos e meninas entre 8 e 14 anos (média: 11,26), treinados 

por pouco menos de 25 dias. Setenta crianças participaram da avaliação pré e pós-treinamento, sendo que 27 

e 16 retornaram para o acompanhamento de 6 e 12 meses respectivamente (ver tabela 1).

Tamanho da Amostra (N) Média (DP) 

Mulheres Homens 
6 meses 

Acompanha
mento

12 meses 
Acompanha

mento

   Idade  Dias
 Treinados

29 41 70 27 16 11,26 24,93
(2,93) (0,35) 

Tabela 1. Frequências dos participantes por sexo, bem como as frequências da amostra total em diferentes momentos da 
coleta de dados. A idade média e o número médio de dias de treinamento também foram relatados.

AVALIAÇÃO

As crianças foram avaliadas com as tarefas Extensão Espacial Direta e Inversa, Dígitos em Ordem Direta e 

Inversa e Sequência de Números e Letras da Escala de Inteligência Wechsler para Crianças, 4a edição (WISC-

IV; Wechsler, 2003). As tarefas Extensão Espacial e Dígitos em Ordem Inversa são tarefas quase idênticas 
àquelas praticadas durante o treinamento e, portanto, a melhoria do participante é esperada. As tarefas 
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Extensão Espacial Inversa e Dígitos em Ordem Direta representam tarefas de transferência próxima. Assim, 
são semelhantes, mas não exatamente as mesmas praticadas durante o treinamento e espera-se que haja 
melhoria dos participantes. A Sequência de Números e Letras não é semelhante a qualquer tarefa treinada e a 
melhoria representa, portanto, a generalização do treinamento para outra tarefa que requer memória 
operacional.

As crianças também foram avaliadas com o Teste de Variáveis de Atenção (TOVA; Greenberg, 2007), um teste 

de desempenho contínuo que mede o controle do impulso e a atenção. Os dados desta avaliação clínica relatados 

ao Cogmed incluíam a Pontuação Total de TDAH, bem como a Variabilidade do Tempo de Resposta, Erros de 

Comissão (controle de impulsos) e Erros de Omissão (desatenção).

• A Pontuação Total TOVA de TDAH é uma comparação entre as respostas do Usuário Final e as respostas
típicas do TOVA em um grupo de TDAH. Uma pontuação de -1,80 ou menos (mais negativo) se encaixa

no perfil de uma amostra de TDAH. Uma pontuação de mais de -1,80 (mais positivo) não se encaixa no
perfil de TDAH.

• A Variabilidade do Tempo de Resposta é responsável por 80% da variação no TOVA e mede a

variabilidade no tempo de reação do indivíduo para respostas exatas (ou seja, a consistência da sua

velocidade em responder corretamente aos estímulos). Sobre a Variabilidade do Tempo de Resposta, o

Manual clínico do TOVA afirma: "Indivíduos com TDAH tendem a ser inconsistentes — eles conseguem

executar a tarefa dentro dos limites normais por um tempo, mas "se perdem" muito mais cedo do que

os outros" (Leark et al., 2007).

• Erros de Comissão medem a impulsividade e/ou desinibição e ocorrem quando o participante não
consegue inibir sua resposta e responde incorretamente a algo que não constitui um alvo (ou seja, eles
pressionam o botão assim que um não-alvo é apresentado).

• Erros de Omissão medem a desatenção e ocorrem quando o sujeito não responde ao alvo designado
(ou seja, o sujeito deixa de apertar o botão quando um alvo aparece ou soa).

A melhoria no TOVA, portanto, é indicada por uma Pontuação Total de TDAH mais positiva, bem como pela 
diminuição da Variabilidade do Tempo de Resposta, dos Erros de Comissão e dos Erros de Omissão.

As mudanças comportamentais foram avaliadas por escalas de avaliação respondidas pelos pais da criança em 

relação a problemas observados sobre atenção e impulsividade, usando todas as escalas do BRIEF – Escala de 

Avaliação Parental (BRIEF; Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000) e do DBRS-PV (DBRS-PV; Barkley & Murphy, 

2006). O BRIEF é um questionário de 86 itens sobre as funções executivas, projetado para os pais e professores 

de crianças em idade escolar (5 a 18 anos). O DBRS é uma medida de 18 itens com subescalas de desatenção 

e hiperatividade/impulsividade, utilizadas para coletar a frequência de comportamentos de TDAH de 0 (nunca 

ou raramente) a 3 (muitas vezes) observada pelos pais. Consulte as avaliações na tabela 2.
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Bateria Subescalas

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças, 4a Edição 
(WISC-IV; Wechsler, 2003)

Expansão Espacial Direta e Inversa, Dígitos Direto e Inverso, 
Sequência de Letras e Números

Teste de Variáveis de Atenção (OVA; Greenberg, 2007) Pontuação TDAH, Variabilidade do Tempo de Resposta, 
Omissão, Comissão

DBRS-PV(DBRS-PV, Barkley & Murphy, 2006) Pontuação Total de TDAH, Desatenção, 
Hiperatividade/Impulsividade

Escala de Avaliação Parental BRIEF (BRIEF, Gioia, Isquith, 
Guy, & Kenworthy, 2000)

Memória Operacional, Planejamento/Organização, 
Monitorização, Inibição, Alternância, Controle Emocional, 
Inicialização, Organização de Materiais, Índice de 
Metacognição, Índice de Regulação Comportamental e Índice 
Executivo Global.

Tabela 2. Baterias de avaliação e subescalas administradas para crianças no pré e pós-treinamento, bem como nos 
acompanhamentos realizados 6 e 12 meses após o treinamento.

RESULTADOS

Memória Operacional: Em média, 67% das crianças melhoraram significativamente o valor da memória 
operacional em 36% no pós-treinamento (Veja informações complementares para mais detalhes).

Figura 1. Pontuações médias para as subescalas do WISC-IV preenchido diretamente pelas crianças após o treinamento, bem 
como 6 e 12 meses mais tarde. As pontuações mais altas representam melhorias das medidas de memória operacional. As 
barras de erro representam os desvios-padrão.

Quando testadas novamente 6 e 12 meses após treinamento, as crianças mantiveram em grande parte os 

ganhos observados no pós-teste. Ao avaliar a durabilidade do efeito do treinamento sobre as medidas da 

memória operacional, houve uma retenção média de 78% do efeito no 6º mês de acompanhamento e retenção 

de 67% do efeito no 12º mês de acompanhamento em comparação com os resultados observados no pós-

treino. Veja a tabela 3 para as estatísticas de retenção.
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Acompanhamento - 12 meses
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N Pós-
treinamento

N Acompanhamento 
6 meses

6 meses 
Retenção

N Acompanhamento 
12 meses

12 meses
Retenção

Extensão Espacial 
Direta

67 26 74% 16 100%

Extensão Espacial 
Inversa

67 27 71% 16 76%

Dígitos Ordem 
Direta

66 26 89% 15 26%

Dígitos Ordem 
Inversa

67 28 91% 14 82%

Sequência de 
Núm. e letras

70 28 67% 16 59%

Média
78% 67%

Tabela 3. A porcentagem dos efeitos retidos pelas crianças nas subescalas do WISC-IV nas sessões do 6º e 12º mês de 
acompanhamento, em comparação com os efeitos vistos diretamente após o treinamento.

Atenção: No pós-teste, a percentagem de crianças que melhoraram as pontuações de TDAH Total e do Tempo 

de Variabilidade de Resposta foram de 65% e 62% respectivamente. No 6º mês de acompanhamento, uma média 

de 73% do efeito (melhoria na variabilidade de resposta e no TDAH do TOVA) foi mantido desde o pós-teste. Na 

sessão de acompanhamento de 12 meses, não só todos os ganhos foram mantidos em comparação ao pós-teste, 

mas também houve uma melhoria adicional de 50% nas Pontuações Total de TDAH e de Variabilidade do Tempo 

de Resposta (150% de retenção). 52% das crianças que se encaixam no perfil de TDAH na Pontuação Total de 

TDAH do TOVA antes do treinamento deixaram de fazer parte desse perfil após o treinamento. Mais de 70% dos 

participantes diminuíram o número de Erros de Comissão e Omissão feitos no pós-teste e mais de 80% das 

crianças testadas depois de um ano também mostraram diminuição dos erros. O número médio de Erros de 

Omissão e Comissão diminuiu significativamente não só no pós-teste, mas continuou a diminuir ou permaneceu 

nos níveis de pós-teste nas sessões do 6º a 12º meses.

Figura 2. As pontuações médias de pré-, pós-, 6 e 12 meses de acompanhamento do Total de TDAH e da variabilidade de 
tempo de resposta para as crianças que participaram do Treinamento Cogmed da Memória Operacional.
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Comportamento Avaliado pelos Pais: A maioria das crianças (entre 77% e 80%) melhorou significativamente 

as pontuações do Total de TDAH e desatenção na escala de avaliação DBRS em pontos de tempo em comparação 

com o pré-treinamento, sendo que menos crianças melhoraram na escala de hiperatividade/impulsividade.

TDAH Total Desatenção Hiperatividade/impulsividade 

Pós-
treinamento 

6 
meses 

12 
meses 

Pós-
treinamento 

6 
meses 

12 
meses 

Pós-
treinamento 

6 
meses 

12 
meses 

% de 
"melhorados" 80% 81% 81% 77% 70% 88% 14% 10% 13% 

(número) -56 -22 -13 -54 -19 -14 -10 -3 -2 
% de 
Retenção 117% 152% 125% 165% 131% 150% 

% de não-
"mehorados" 20% 19% 19% 23% 30% 12% 86% 90% 87% 

(número) -14 -5 -3 -16 -8 -2 -60 -26 -13 

As crianças tiveram significativamente menos problemas na pontuação Total de TDAH, bem como na pontuação 

de desatenção e comportamentos de hiperatividade/impulsividade nas subescalas do DBRS em todos os pontos de 

tempo, quando testadas com um t-teste de amostras emparelhadas em relação às avaliações pré-treinamento 

(todas as pontuações t > 2,3 e todos os valores p < 0,05) (ver figura 2). As crianças melhoraram a pontuação na 

subescala de desatenção em 33% no pós-teste, 42% em 6 meses e 40% em 12 meses. Houve uma tendência de 

significância na subescala Comportamentos de Conduta (p = 0,076) no pós-teste, mas não houve diferenças 

significativas nos meses 6 e 12 de acompanhamento. As crianças melhoraram significativamente na subescala 

de Comportamentos de Transtorno Desafiador Opositivo no pós-treino e no 6º mês de acompanhamento, mas 

os ganhos não foram mantidos no 12º mês.
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Tabela 4. A porcentagem e número correspondente de crianças que melhoraram as pontuações de TDAH Total, desatenção e 
hiperatividade/impulsividade no pós-treino, 6 meses e 12 meses de acompanhamento, bem como a porcentagem e número de 
crianças que não melhoraram. No grupo que melhorou, é relatada a quantidade de ganhos retidos em 6 e 12 meses, sendo que 
os valores maiores que 100% representam uma maior melhoria (ou seja, diminuição do comportamento disruptivo) comparado 
ao pós-teste.



Figura 3. Pontuações médias para crianças em todas as subescalas do DBRS. Pontuações mais altas representam uma maior 
frequência de comportamentos disruptivos. Melhorias significativas (p< 0,05) foram observadas em todas as medias e em todos 
os momentos, exceto nas subescalas de Comportamentos de Conduta nos 6º e 12º meses e no 12º mês para a subescalas de 
Transtorno Desafiador Opositivo. As barras de erro representam os desvios-padrão.

As crianças mantiveram todos os ganhos relatados no pós-teste nas Pontuações de TDAH Total, de desatenção e 

de hiperatividade/Comportamentos Impulsivos. No 6º mês, as crianças obtiveram uma melhora adicional de 25% 

na pontuação de desatenção comparada ao pós-teste e adicionais 65% em 12 meses em comparação ao pós-teste. 

Veja as porcentagens de retenção na tabela 4.

As avaliações do BRIEF mostraram melhorias comportamentais significativas nas subescalas de Memória 

Operacional, Planejamento/Organização, Monitorização, Inibição e Alternância e nas escalas compostas: Índice 

de Regulação Comportamental, Índice de Metacognição e Índice Executivo Global (todas as pontuações t > 2,26 e 

valores p < 0,05)) em todos os momentos em comparação às pontuações de pré-teste. As pontuações do Controle 

Emocional e da Organização de Materiais foram significativas no pós-teste e nos 6 meses de acompanhamento. A 

escala de Inicialização foi significativa apenas no pós-teste. Consulte a figura 4 para as pontuações médias de cada 

momento das subescalas do BRIEF.

Figura 4. As pontuações médias das subescalas do BRIEF conforme respondidas pelos pais das crianças após o Treinamento da 
Memória Operacional. As barras de erro representam os desvios-padrão.

A percentagem de crianças na amostra que melhoraram na subescala de Memória Operacional do BRIEF foi 64% 

no pós-teste, 78% em 6 meses e 100% para os 16 participantes que retornaram depois de um ano. Veja em 
Informações Complementares a melhoria dos participantes nas subescalas restantes.

As crianças mantiveram todos os ganhos relatados no pós-teste nas subescalas de Memória Operacional, 

planejamento/organização, Monitorização, Inibição e Alternância. Em comparação ao pós-teste, as crianças 

melhoraram, em média, adicionais 34% em 6 meses (134% de retenção) e adicionais 59% em 12 meses (159% 

de retenção). Sobre a retenção, veja a tabela 5.
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N Pós-
treinamento

N Acompanhamento - 6 
meses

6 meses
Retenção

N Acompanhamento - 12 
meses

12 meses 
Retenção

Memória 
Operacional 70 27 131% 16 192%

Planejamento/Org
anização 68 27 110% 16 155%

Monitorização 70 27 103% 16 91%

Inibição 70 27 142% 16 211%

Alternância 69 27 107% 16 146%

Organização de
Materiais 69 29 261% 16 231%

Controle 
Emocional 70 27 93% 16 83%

Inicialização 70 27 125% 16 159%

Média 134% 159%

Tabela 5. A de efeitos nas crianças no Comportamento Avaliado pelos Pais efetuado nas sessões de acompanhamento 
porcentagem do 6º e 12º meses em comparação com os efeitos vistos diretamente após o treinamento.

ADULTOS

Uma amostra heterogênea de adultos com deficiências da memória operacional (principalmente TDAH) concluíram 

o protocolo padrão (5 dias por semana, durante 5 semanas) do Treinamento Cogmed da Memória Operacional.

Os adultos da amostra incluíam homens e mulheres de 21 a 51 anos (média = 36,02) treinados por pouco menos 

de 25 dias. Quarenta e cinco pessoas participaram das avaliações pré e pós-treinamento, sendo que 20 e 15 

retornaram para o acompanhamento de 6 e 12 meses respectivamente (ver tabela 6). 

Tamanho da Amostra (N) Média (DP) 

Mulheres Homens
Pós- 

Treinamento
6 meses 

Acompanha
mento

12 meses 
Acompanha

mento
Idade Dias 

Treinados 

20 25 45 20 15
36,02

(14,90)
24,93
(0,34)

Tabela 6. Frequências dos participantes por sexo, bem como as frequências da amostra total em diferentes momentos da coleta 
de dados. A idade média e o número médio de dias de treinamento também foram relatados. 

AVALIAÇÃO

Os adultos foram avaliados com as tarefas Extensão Espacial Direta e Inversa, Dígitos em Ordem Direta e Inversa 

e Sequência de Letras e Números da Escala de inteligência Wechsler para Adultos, 4a edição (WISC-IV; Wechsler, 

2003). As tarefas Extensão Espacial e Dígitos em Ordem Inversa são tarefas quase idênticas àquelas praticada 

durante o treinamento e, portanto, a melhoria do participante é esperada. As tarefas de Extensão Espacial Inversa 

e Dígitos em Ordem Direta representam tarefas de transferência próxima, pois são semelhantes, mas não 

exatamente iguais às praticadas durante o treinamento. O subteste Sequência de Letras e Números não é 

semelhante a qualquer tarefa treinada e a melhoria representa, portanto, a transferência ou generalização do 

treinamento para outra tarefa que requer a memória operacional. Esta avaliação informa os alcances mais 

longos nas subescalas WAIS-IV para adultos. 

51  



Bateria Subescalas
Escala de inteligência Wechsler para Adultos, 4a Edição 
(WAIS-IV, 2008)

Extensão Espacial mais longa Direta e Inversa, Dígito mais 
longo em Ordem Direta e Inversa, Sequência de Números e 
Letras, Números Mais Longo

Teste de Variáveis de Atenção (TOVA) Pontuação de TDAH, Variabilidade do Tempo de Resposta, 
Omissão, Comissão

Questionário de Falhas Cognitivas (CFQ; (Broadbent, 
Cooper, Fitzgerald, & Parks, 1982)

Pontuação Resumida 

Avaliação do Treinamento (DSM-IV Atenção) Pontuação Resumida da Atenção 

Tabela 7. Baterias de avaliação e subescalas administradas para adultos no pré e pós-treinamento, bem como no 
acompanhamento efetuado em 6 e 12 meses.

Os adultos também foram avaliados com o Teste de Variáveis de Atenção (TOVA; Greenberg, 2007), um teste de 

desempenho contínuo que mede o controle do impulso e a atenção. Os dados desta avaliação clínica relatados ao 

Cogmed incluíam a Pontuação Total de TDAH, bem como a Variabilidade do Tempo de Resposta, Erros de 

Comissão (controle de impulsos) e Erros de Omissão (desatenção). Veja acima a descrição do teste TOVA.

As mudanças comportamentais após o treinamento foram avaliadas com a Avaliação do Treinamento e o 

Questionário de Falhas Cognitivas - CFQ (CFQ; Broadbent, Cooper, Fitzgerald, & parques, 1982). A Avaliação do 

Treinamento é uma medida de 18 itens adaptada da Escala de Avaliação do DSM-IV sobre os Sintomas do 

transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Os participantes avaliaram apenas a frequência de seus 

comportamentos de desatenção (9 itens) em uma escala de 0 (nunca) a 4 (muitas vezes). A maior pontuação 

possível era 36 e representava problemas frequentes de atenção. O CFQ é uma escala de autorrelato de falhas 

cognitivas na vida cotidiana com 25 itens. Os participantes avaliaram a frequência das falhas cognitivas numa 

escala de 0 (nunca) a 4 (muitas vezes), sendo 100 a maior pontuação possível, representando falhas frequentes. 

Consulte as avaliações na tabela 7. 
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RESULTADOS

Memória Operacional: Em média, 61% dos adultos melhoraram significativamente os valores da memória 
operacional em 36% no pós-treinamento (Veja informações complementares para mais detalhes).

Figura 5. Extensão média mais longa dos valores da memória operacional do WAIS-IV, preenchido por adultos logo após o 
treinamento, bem como 6 e 12 meses mais tarde. As barras de erro representam os desvios-padrão.

Quando testados novamente em 6 e 12 meses após o treinamento, os adultos mantiveram ou melhoraram ainda 

mais os ganhos observados no pós-teste. Ao avaliar a durabilidade do efeito do treinamento sobre as medidas 

da memória operacional, houve uma retenção média de 117% do efeito no 6º mês de acompanhamento e 

retenção de 91% do efeito no 12º mês de acompanhamento em comparação com os resultados observados no 

pós-treino. Sobre a retenção, veja a tabela 8.

N Pós-
treinamento

N Acompanhamento 
6 meses

6 meses 
Retenção

N Acompanhamento 
12 meses

12 meses
Retenção

Extensão Espacial 
Direta mais longa 40 21 103% 15 44% 

Extensão Espacial
Inversa mais 

longa 40 20 122% 14 90%

Dígito Ordem 
Direta mais longo 42 21 52% 15 120%

Dígito Ordem 
Inversa mais 

longo 42 21 111% 15 85%

Sequência de
Letras e Números 

mais Longa
42 21 67% 15 247%

 

Média 91% 117%

Tabela 8. A porcentagem dos efeitos sobre os testes de memória operacional que continuam evidentes nas sessões de 
acompanhamento são comparáveis aos efeitos vistos diretamente após o treinamento de adultos.

53  

Pré-Treinamento

Pós-Treinamento

Acompanhamento - 6 meses

Acompanhamento - 12 meses

Extensão média mais longa dos valores da memória operacional do WAIS-IV

Po
nt

ua
çã

o 
da

 E
xt

en
sã

o 
m

éd
ia

 m
ai

s 
lo

ng
a

Extensão Espacial 
Direta mais longa

Extensão Espacial 
Inversa mais longa

Dígito Ordem Direta 
mais longo

Dígito Ordem 
Inversa mais longo

Sequência de Letras e 
Números mais Longa



Atenção: No pós-teste, 60% e 64% dos participantes melhoraram significativamente suas pontuações 

do pré-teste de TDAH Total e Variabilidade do Tempo de Resposta respectivamente. A melhoria na 

Pontuação do TDAH Total e Variabilidade do Tempo de Resposta no mês 6 e 12 em comparação com o 

pós-teste mostrou que os ganhos foram mantidos e continuaram a aumentar. No entanto, essas 

descobertas podem ser reflexo de desvios e devem ser interpretadas com cautela e estatísticas com 

mais de 300% de retenção. Com base nos dados, 56% dos adultos que se encaixam no perfil de TDAH 

na Pontuação de TDAH Total do TOVA antes do treinamento deixaram de fazer parte desse perfil após 

o treinamento. Mais de 70% dos participantes diminuíram o número de Erros de Comissão e Omissão

feitos no pós-teste e mais de 80% das crianças testadas depois de um ano também mostraram 

diminuição dos erros. O número médio de Erros de Omissão e Comissão diminuiu significativamente 

não só no pós-teste, mas continuou a diminuir ou permaneceu nos níveis de pós-teste nas sessões do 

6º a 12º meses.

Figura 6. As pontuações médias de pré-, pós-, 6 e 12 meses de acompanhamento do Total de TDAH e da variabilidade 
de tempo de resposta para as crianças que participaram do Treinamento Cogmed da Memória Operacional.

Comportamento Autoavaliado: A porção de "melhorados" da pós-avaliação foi 86% para o CFQ e 

82% para a escala de desatenção do DSM-IV. Os efeitos comportamentais relatados por adultos da 

amostra mostraram melhoras significativas em todos os momentos nas duas escalas de avaliação 

(pontuações t > 5,73 e valores p < 0,001). A retenção dos efeitos em relação ao pós-teste do CFQ em 

6 meses foi 125% e 100% aos 6 e 12 meses respectivamente. Os números correspondentes da escala 

de desatenção do DSM-IV foram 127% e 109%. Assim, as melhorias das falhas cognitivas da vida 

cotidiana e sintomas de desatenção autorrelatados após o treinamento foram ambos totalmente 

mantidos ou aumentaram após 1 ano do Cogmed.
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Figura 7. Pontuações médias das escalas CFQ e de desatenção do DSM-IV conforme respondidas pelos adultos 
após o Treinamento Cogmed da Memória Operacional. Todos os pontos temporais mostraram melhoras 
significativa em relação às escalas de pré-treinamento. As barras de erro representam os desvios-padrão.

DISCUSSÃO

As principais descobertas destes dados mostram que os efeitos do Treinamento Cogmed da Memória 

Operacional são em grande parte retidas ou aumentadas ainda mais no acompanhamento efetuado nos 

6º e 12º meses. O mesmo padrão pode ser visto em crianças e adultos. A maioria dos participantes 

deste relatório possuía deficiências da memória operacional e procurou ajuda da clínica ADD Austin para 

suas dificuldades. A amostra representa, assim, um conjunto heterogêneo de indivíduos com problemas 

clinicamente relevantes que completaram o Cogmed em uma clínica com todos os desafios aplicáveis 

do mundo real. Os dados são de grande relevância para o preenchimento da lacuna entre a pesquisa 

acadêmica, muitas vezes feita em ambientes bastante restritos, e as muitas histórias de sucesso 

frequentemente relatadas pelos pacientes clínicos. Tendo em vista que os profissionais coletaram esses 

dados de usuários finais reais durante um ano após a conclusão do treinamento, então não houve dados 

de um grupo de controle e os resultados, portanto, devem ser interpretados à luz desse fato.

Em relação às crianças é esperado um aumento da capacidade da memória operacional e talvez 

também a melhoria de problemas de comportamento devido ao desenvolvimento natural e à maturação. 

A falta de um grupo de controle, portanto, impossibilita a extração de dados sobre a manutenção dos 

efeitos do treinamento a partir do desenvolvimento natural dessas habilidades e os resultados são, 

provavelmente, uma combinação dos dois. Em relação aos adultos, no entanto, esse aumento não é 

esperado e a retenção dos efeitos é, provavelmente, devida ao treinamento.

O padrão dos resultados de crianças e adultos foi semelhante e, já que os testes eram mais 

parecidos com os treinados, surgiram grandes efeitos diretamente após o treinamento. Na média os 

participantes em ambos os grupos melhoraram em 31% nas tarefas de memória operacional do WISC-

IV ou WAIS-IV. As descobertas são consistentes com uma análise de dados recentes realizada entre 

2.498 usuários finais do Cogmed de clínicas nos EUA, mostrando uma melhoria média de 30% na tarefa 

de memória operacional do Indicador de Progresso do Cogmed trabalhando a tarefa de memória 
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(adaptada da tarefa Odd One Out da Avaliação Automatizada da Memória Operacional (AWMA; Alloway, 

2007)). A retenção dos efeitos foi em média de 78% para as crianças e 91% para os adultos no 

acompanhamento efetuado no 6º mês e 67% e 117% respectivamente um ano após o treinamento. Os 

efeitos para a amostra de adultos podem implicar que as melhorias, na verdade, aumentam com o 

tempo e podem refletir que os novos níveis de capacidade de memória operacional podem garantir uma 

atividade cognitiva mais avançada e, possivelmente, reforçar ainda mais as melhorias.

Os Resultados do teste TOVA indicam que crianças e adultos demonstraram diminuição dos 

comportamentos associados ao déficit de atenção (aumento da Pontuação TDAH Total), incluindo uma 

maior consistência de respostas corretas aos estímulos (diminuição da Variabilidade do Tempo de 

Resposta), maior inibição na prevenção de respostas aos estímulos incorretos (diminuição do Erro de 

Comissão) e aumento da atenção para responder a estímulos corretos (diminuição do Erro de Omissão). 

A retenção dos efeitos nos 6º e 12º meses foi a mesma para ambos os grupos ou maior do que no pós-

teste, embora o grau de melhoria adicional possa ter sido aumentado por valores atípicos.

Crianças e adultos também melhoraram nas avaliações comportamentais após o treinamento. 

Notavelmente, as crianças melhoraram na avaliação parental pós-teste sobre desatenção do DBRS em 

33%. A descoberta é consistente com a melhoria média de 30% de 769 crianças na Escala de 

Desatenção do DSM-IV da Avaliação Clínica Parte I. Além de os efeitos sobre o comportamento terem 

sido encontrados após o treinamento, estes ganhos também foram amplamente retidos ou até mesmo 

aumentados com o tempo em crianças e adultos. Isso pode novamente implicar que uma parcela dos 

efeitos do Treinamento Cogmed da Memória Operacional leva algum tempo para aparecer, pois o 

comportamento pode levar mais tempo para sofrer modificações. Em geral, as crianças melhoraram 

suas pontuações de desatenção em uma média de 21% em 6 meses e 58% em 1 ano. Os adultos 

melhoraram em sua autoavaliação de desatenção em uma média adicional de 26% em 6 meses e 5% 

em 1 ano. No Questionário de Falhas Cognitivas (CFQ), 86% dos adultos relataram uma diminuição de 

23% das falhas cognitivas na vida cotidiana. Isto está bastante consistente com os 76% da amostra 

canadense de adultos que relataram uma diminuição de 27% no CFQ na Avaliação Clínica Parte I. Além 

disso, três estudos sobre o Cogmed com um total de 82 participantes utilizaram o CFQ e relataram uma 

melhoria média de 18% após o treinamento (Westerberg et al., 2007, Lundqvist et al, 2010, Johansson 

& Tornmalm, 2011). Tendo em vista que as avaliações parentais e os efeitos autorrelatados por adultos 

treinados não eram cegos à intervenção, é provável que haja um efeito de expectativa que, 

possivelmente, influenciem os resultados em determinado grau. No entanto, este efeito não deve ser 

maior no acompanhamento do que imediatamente após o treinamento e, portanto, não explica o padrão 

observado.

Estes resultados mostram que nos testes neuropsicológicos objetivos e nas escalas de avaliação 

comportamental, há evidências de efeitos retidos ou até mesmo do aumento deles até um ano após a 

conclusão do Treinamento Cogmed da Memória Operacional. Apesar da falta de um grupo de controle, 

os efeitos esperados do desenvolvimento não podem explicar esse padrão em adultos, como o faz para 

as crianças. Estes resultados são muito promissores e devem incentivar os pesquisadores e profissionais 

a coletar mais dados e acompanhar os usuários por períodos mais longos a fim de obter a imagem 

completa dos efeitos do treinamento vistos após o Cogmed.
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INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR

Análise dos dados: Os dados foram analisados separadamente para crianças (< 18 anos de idade) e 
adultos. Parte dos participantes retornaram para a avaliação do acompanhamento do 6º mês ou do 
12º ou para ambas. A fim de investigar se houve um viés de seleção dos participantes que retornaram 
no 12º mês (por exemplo, se apenas os participantes mais bem sucedidos retornam para o 
acompanhamento), os resultados imediatos do treinamento das amostras do acompanhamento foram 
comparados com os resultados daqueles que não retornaram, não havendo qualquer diferença 
significativa entre os grupos imediatamente após o treino. Foram executadas regressões para cada 
teste para verificar se houve uma melhora com diferença significativa na amostra de retornados, 
diretamente após o treinamento (após a sessão). Definiu-se a pós-pontuação como variável 
dependente e as seguintes variáveis foram definidas como independentes: grupo (sem 
acompanhamento vs. acompanhamento efetuado 12 meses depois), idade, sexo, dias treinados, 
pontuações de pré-treinamento. Os resultados indicaram que não houve diferença significativa entre 
os usuários finais que retornaram para a sessão de acompanhamento após 12 meses e os usuários 
finais que apenas foram avaliados diretamente após o treinamento (todos os Betas ficaram entre 0,11 
e 0,07 e todos os valores p > 0,1). Dessa forma, os resultados das sessões de acompanhamento foram 
apresentados juntamente com a amostra que foi testada apenas nas pré e pós-sessões. 

Dados da Memória Operacional (Crianças): 

Expansão Espacial Direta 

Pós 
Treinamento 6 meses 12 meses

Expansão Espacial Inversa 

12 meses

"Melhorados" 82% 73% 81% 75% 74% 75% 
(55) (19) (13) (50) (20) (12) 

Melhoria Percentual 41% 40% 32% 39% 30% 29% 
Não “melhorados" 18% 27% 19% 25% 35% 25% 

(12) (7) (3) (17) (7) (4) 

Dígitos em Ordem Direta Dígitos em Ordem Inversa 

Pós Treinamento 6 meses 12 meses Pós Treinamento 6 meses 12 meses 

"Melhorados" 56% 54% 60% 63% 62% 86% 
(34) (13) (9) (39) (16) (12) 

Melhoria Percentual 26% 32% 39% 42% 50% 50% 
Não “melhorados" 44% 46% 40% 37% 38% 14% 

(27) (11) (6) (23) (10) (2) 

 Sequência de Letras e Números
Pós Treinamento    6 meses 12 meses 

"Melhorados" 59% 56% 40% 
(41) (15) (6) 

Melhoria Percentual 31% 43% 27% 
Não “melhorados" 41% 44% 60 % 

(28) (12) (9) 
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Escalas de Avaliação Comportamental (crianças):

Memória Operacional Planejamento/organização Monitorização 

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

% de "melhorados" 
(número)

64% 78% 100% 18% 15% 6% 23% 22% 19% 
(45) (21) (16) (12) (4) (1) (16) (6) (3) 

% de Não 
“melhorados"
(número)

36% 22% 0% 82% 85% 94% 77% 78% 81%
(25) (6) (0) (56) (23) (15) (54) (21) (13) 

Inibição Alternância Controle Emocional 

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

% de "melhorados" 27% 19% 25% 30% 22% 25% 70% 68% 63% 
(número) (19) (5) (4) (21) (6) (4) (49) (19) (10) 
% de Não 
“melhorados" 73% 81% 75% 70% 78% 75% 30% 32% 37%
(número) (51) (22) (16) (48) (21) (12) (21) (9) (6) 

Organização de Materiais Inicialização 
Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

Pós-
treinamento 

6 
meses

12 
meses

% de "melhorados" 75% 86% 67% 30% 70% 75% 
(número) (52) (24) (10) (21) (19) (12) 
% de Não 
“melhorados" 25% 14% 33% 70% 30% 25%
(número) (17) (4) (5) (49) (8) (4) 
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Dados da Memória Operacional (Adultos):

Extensão Espacial Direta 

Pós 
Treinamento 6 meses 12 meses

Extensão Espacial Inversa 

Pós 
6 meses 12 meses

"Melhorados" 59% 74% 60% 56% 61% 64% 
(23) (14) (9) (22) (11) (9) 

Melhoria Percentual 26% 25% 24% 29% 30% 32% 
Não “melhorados" 41% 26% 40% 44% 39% 36% 

(16) (5) (6) (17) (7) (5) 

Dígitos em Ordem Direta Dígitos em Ordem Inversa 

12 meses 12 meses

"Melhorados" 56% 40% 53% 66% 70% 67% 
(23) (8) (8) (27) (14) (10) 

Melhoria Percentual 21% 20% 25% 32% 43% 32% 
Não “melhorados" 44% 60% 47% 34% 30% 33% 

(18) (12) (7) (14) (6) (5) 

 Sequência de Letras e Números
Pós Treinamento  6 meses 12 meses 

"Melhorados" 66% 50% 53% 
(27) (10) (8) 

Melhoria Percentual 22% 31% 31% 
Não “melhorados" 34% 50% 47% 

(14) (10) (7) 
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APENDICE D 

CITAÇÕES DE APOIO ÀS AFIRMAÇÕES DO COGMED 

I. A Memória Operacional é fundamental para a aprendizagem e atenção 

1 "a atenção está, portanto, intimamente ligada à MO. A atenção controlada, ou top-down, 

refere-se à alocação voluntária da atenção seletiva e baseia-se nas regiões parietal e pré-

frontal que sobrepõem-se bastante e são ativadas durante as tarefas que envolvem a MO. O 

controle da atenção é necessário para as tarefas da MO, por exemplo, a seleção somente de 

informações relevantes." 

Referência: Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in 
Cognitive Sciences, 14(7), 317 -324. doi: 10.1016/j.tics.2010.05.002 

2 "As diferenças individuais de tarefas complexas (ex.: Dígitos) que contam com o 
componente atencional da MO estão intimamente relacionadas às competências de leitura das 
crianças (Gathercole & Pickering, 2000; Swanson & Sachs-Lee, 2001) e matemáticas (Geary, 
Hoard, Byrd-Craven & De Soto, 2004), e são bons indicadores longitudinais a respeito da 
futura realização acadêmica (Gathercole, Brown, & Pickering, 2003)”. 

Referência Holmes, J., Gathercole, S.E., & Dunning, D.L. (2009). Adaptive training leads to 

sustained enhancement of poor working memory in children. Developmental Science, 12(4), 

F9 -F15. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00848x 

3 "Estas crianças também lutam para concluir com êxito uma série de tarefas projetadas para 

auxiliar a aprendizagem na escola. Atividades comuns de sala de aula que requerem a 

retenção de grandes quantidades de informação na mente são particularmente desafiadoras 

para as crianças com memória operacional ruim. Um dos aspectos mais importantes da 

aprendizagem em sala de aula é conseguir seguir as instruções verbais oferecidas pelo 

professor, e isto é particularmente difícil para crianças com capacidades de memória 

operacional pequenas. As instruções do professor possuem, frequentemente, várias etapas, 

por meio das quais orientam as crianças sobre onde eles ou seus objetos de sala de aula 

devem ficar, contêm informações vitais sobre as atividades de aprendizagem ou se relacionam 

com uma sequência de ações que devem ser realizadas. Para executar essas ações, a criança 

deve ser capaz de lembrar-se das diferentes etapas da instrução enquanto realiza as várias 

etapas a fim de concluir a ação com sucesso. As crianças com memória operacional ruim 

normalmente efetuam o primeiro comando de uma instrução em várias etapas e pulam direto 

61  



para a última etapa ou simplesmente abandonam a tarefa, pois são incapazes de lembrar de 

todas as partes necessárias da sequência (Gathercole & Alloway, 2008; Gathercole, Lamont, 

& Alloway, 2006).” 

Referência: Holmes, J., Gathercole, S.E., & Dunning, D.L. (2010). Poor working memory: 

Impact and interventions. In J. Holmes (Ed.), Advances in child development and behavior 

(Vol. 39, pp. 1- 43). Burlington: Academic Press. 

II. A MO pode ser melhorada pelo treinamento, usando a ferramenta e o protocolo
corretos: Cogmed 

4 "O Coaching dos tutores foi usado para melhorar a conformidade com a conclusão das sessões dos

programas placebo e normal. O mesmo psicólogo clínico licenciado treinou todos os participantes 

durante cada semana de treinamento por telefone, pelo menos uma vez por semana. O Coaching do 

tutor envolvia respostas às questões relativas à utilização do programa de computador e solução de 

problemas de software, feedbacks gerais sobre o uso do programa e resolução de preocupações dos 

pais em relação ao envolvimento dos filhos ao protocolo de treinamento. O Coaching do tutor foi 

reduzido ao mínimo para diminuir quaisquer possíveis diferenças entre os grupos em quantidade ou o 

tipo de feedback. " 

Referência: Green, C.T., Long, D.L., Green, D., Iosif, A., Dixon, F., Miller, M.R., Fassbender, 

C., & Schweitzer, J.B. (2012). Will working memory training generalize to improve off-task 

behavior in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? Neurotherapeutics. 

Advance online publication. doi:10.1007/s13311-012-0124-y 

5 "As Funções Executivas devem ser continuamente desafiadas para que ocorram melhorias. Os grupos
do mesmo programa não mostram ganhos das Funções Executivas se não houver aumento das 
dificuldades." 

Referência: Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function 

development in children 4 to 12 years old [Special section]. Science, 333, 959-963. doi: 

10.1126/science.1204529 

6 "Em todos os casos, os ganhos do treinamento foram significativamente maiores no grupo 

adaptativo do que no grupo não-adaptativo. Os ganhos do treinamento em cada um dos 

três aspectos da MO continuaram significativos após 6 meses no grupo adaptativo: 

MCP visuoespacial... MO verbal... MO visuoespacial... O mesmo padrão de realce 

seletivo com treinamento adaptativo estendido ao teste análogo da MO em sala de aula, 

a tarefa de seguimento de instruções... No grupo adaptativo, estes ganhos também 

persistiram por 6 meses após o treinamento..." 
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Referência: Holmes, J., Gathercole, S.E., & Dunning, D.L. (2009). Adaptive training leads to 

sustained enhancement of poor working memory in children. Developmental Science, 12(4), 

F9 -F15. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00848x 

7 "No que se refere às tarefas de MO, os resultados mostraram um efeito significativo advindo 

do treinamento da MO visuoespacial e verbal. Comparações planejadas mostraram que, para 

ambos os tipos de MO, o grupo de MO, mas não o grupo de inibição, mostrou uma melhoria 

significativamente maior ao longo do tempo em relação ao grupo controle. O tamanho do 

efeito da comparação entre o grupo de MO e os grupos de controle foi maior tanto para a MO 

espacial como para a verbal." 

Referência: Thorell, L.B., Lindqvist, S., Bergman Nutley, S., Bohlin, G. & Klingberg, T. 
(2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. 

Developmental Science, 12(1), 106 -133. doi:10.1111/j.1467-7687.2008.00745 

8 "Os resultados deste estudo piloto demonstraram uma melhora estatisticamente 

significativa a curto prazo da capacidade de memória operacional verbal, capacidade de 
memória operacional não-verbal e comportamentos do mundo real ligados à memória 
operacional, em uma amostra de nove crianças com Implante Coclear, após a conclusão de 
um programa de treinamento da memória operacional de 5 semanas." 

Referência: Kronenberger, W.G., Pisoni, D.B., & Henning, S.C., & Colson, B.G., & Hazzard, 
L.M. (2010). Working memory training for children with cochlear implants: A pilot study. 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 54(4), 1182 -1196. 

9 "Aprender estratégias para recordar parecem não ter outro benefício em relação às 

informações, exceto àquelas para a qual a estratégia está sendo aprendida. No entanto, ao 

invés de aprender estratégias, o método utilizado nos estudos de plasticidade cerebral, 

principalmente em primatas, foi o aprendizado de habilidades repetitivas. Para que haja um 

efeito observável no cérebro, o treinamento teve que ser de intensidade suficiente, em termos 

de sessões por dia e número de dias, bem como repetitivos e diários; Além disso, as tarefas 

precisaram ser suficientemente difíceis, com grau manipulável através de métodos 

automáticos de adaptação que tornavam a tarefa mais difícil, assim que o usuário melhorava. 

Estes princípios também poderiam ser aplicáveis ao Treinamento da Memória Operacional." 

Referência: Klingberg, T. (2008). The overflowing brain: Information overload and the limits 
of working memory. New York, NY: Oxford University Press. 
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10 "Este estudo mostra que um treinamento da MO individualmente estruturado e intenso 

pode melhorar a função da MO de uma pessoa. Encontramos efeitos no nível funcional das 
tarefas não-treinadas de MO, bem como nas atividades de autorrelato de desempenho e 
satisfação com o desempenho e nas avaliações de saúde global." 

Referência: Lundqvist, A., Gundström, K., & Rönnberg, J.(2010). Computerized working 

memory training in a group of patients suffering from acquired brain injury. Brain Injury, 

24(10), 1173- 1183. 

11 "Os ganhos nas medidas da MO verbal e visuoespacial associados com o componente 

executivo central da MO (Alloway et al., 2006) e com a memória de curto prazo visuoespacial 
foram mantidos 6 meses após o treinamento." 

Referência: Holmes, J., Gathercole, S.E., Place, M., Dunning, D.L., Hilton, K.A., & Elliot, J.G. 

(2010). Working memory deficits can be overcome: Impacts of training and medication on 

working memory in children with ADHD. Applied Cognitive Psychology, 24(6), 827-836. doi: 

10.1002/acp.1589 

12 "... o grupo de tratamento que realizou o treinamento de alta intensidade do MO melhorou 

significativamente mais do que o grupo de comparação nas principais medidas: a tarefa Cubos 

- uma medida não praticada de MO visuoespacial. O efeito foi mantido no acompanhamento. 

Além disso, ocorreram efeitos do tratamento para a inibição de resposta (tarefa de Stroop), 

MO verbal (Dígitos), raciocínio complexo (tarefa de Raven) e avaliações parentais sobre os 

sintomas de TDAH. A tarefa dos Cubos difere das tarefas de MO visuoespaciais treinadas com 

relação aos estímulos utilizados, configuração de estímulo, bem como o modo de resposta, e 

a situação do teste. A melhoria na tarefa dos Cubos é, portanto, evidência de que o efeito do 

treinamento é generalizado para uma tarefa não treinada da MO visuoespacial. O efeito do 

tratamento corresponde a uma melhoria de 19%, e o tamanho do efeito foi 0,93". 

Referência: Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P.J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, 

K., Gillberg, C.G., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2005). Computerized training of working 

memory in children with ADHD – a randomized, controlled trial. Journal of the American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44(2), 177-186. 

III. A MO de todas as faixas etárias pode ser melhorada pelo treinamento

13 "... uma correlação negativa dominou todas as regiões, sendo que maiores reduções do 
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Potencial de Ligação D1 estão associados a maiores melhorias do MO. Isto é consistente com 
a constatação de que baixas doses de um antagonista D1 aumentam o atraso da atividade de 
neurônios pré-frontais durante o desempenho de tarefas de MO... os presentes resultados 
demonstram um elevado nível de plasticidade do sistema neuronal definido pelos receptores 
corticais D1 em voluntários humanos...As mudanças induzidas pelo treinamento enfatizam a 
interação recíproca entre o comportamento e a bioquímica subjacente do cérebro..." 

Reference: McNab, F., Varrone, A., Farde, L., Jucaite, A., Bystritsky, P., Forssberg, H., & 
Klingberg, T. (2009). Changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with 

cognitive training. Science, 323, 800 - 802. doi:10.1126/science.1166102 

14 "No que se refere às correlações neuronais dos ganhos relacionados ao treinamento da 
MO, um ponto importante refere-se a saber se a intervenção resulta em aumentos ou 
diminuições da atividade cerebral. 

Considerando que os aumentos são vistos como reflexo do potencial latente dos indivíduos 

por meio do recrutamento adicional de regiões do cérebro (i.e., unidades corticais adicionais 

ou aumento do nível da atividade de uma região específica), as diminuições da atividade 

cerebral são muitas vezes vistas em termos de processamentos mais eficientes. Nas pesquisas 

de intervenções sobre funções cognitivas superiores, como a MO, a prática tem sido associada 

com diminuições e aumentos da atividade cerebral... em regiões cerebrais relevantes para a 

tarefa. A relação entre essas alterações de ativação e desempenhos ainda é uma questão em 

aberto". 

Referência: Brehmer, Y., Rieckmann, A., Bellander, M., Westerberg, H., Fischer, H., & 
Bäckman, L. (2011). Neural correlates of training-related working-memory gains in old age. 

NeuroImage, 58(4), 1110-1120.doi:10.1016/j.neuroimage.2011.06.079 

15 "A atividade cerebral foi medida com ressonância magnética funcional (fMRI) antes, 

durante e após o treinamento. Após o treinamento, a atividade cerebral relacionada à 

memória operacional aumentou no giro frontal médio e nos córtices parietais superiores e 

inferiores. As variações na atividade cortical podem ser evidência de plasticidade induzida 

pelo treinamento nos sistemas neurais subjacentes à memória operacional". 

Referência: Olesen, P.J., Westerberg, H., & Klingberg, T. (2004). Increased prefrontal and 
parietal activity after training of working memory. Nature Neuroscience, 7(1), 75- 79. doi: 

10.1038/nn1165. 
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16 "... a atividade cerebral foi medida com ressonância magnética funcional (fMRI) durante a 

execução de uma tarefa de MO e uma tarefa de base. As execuções das tarefas da MO 
melhoraram o desempenho gradualmente e esse efeito durou vários meses. O efeito da 
prática generalizou-se também para melhorar o desempenho em uma tarefa não treinada da 
MO e uma tarefa de raciocínio. Após o treinamento, as atividades cerebrais relacionadas à MO 
aumentaram significativamente no giro frontal médio e inferior. As mudanças na atividade 
não ativaram outras áreas que não haviam sido ativadas anteriormente. Em vez disso, as 
alterações podem ser melhor descritas por pequenos aumentos na extensão da área do córtex 
ativado." 

Referência: Westerberg, H., & Klingberg, T. (2007). Changes in cortical activity after training 

of working memory – a single-subject analysis. Physiology and Behavior, 92(1-2), 186 -192. 

doi: 10.1016/j.physbeh.2007.05.041 

17 "...o treinamento adaptativo levou a diminuições seletivas nas imagens baseadas no BOLD 

(Blood-oxygen-level dependent) nas regiões frontais, temporais e occipitais (efeitos 

específicos da intervenção) quando comparado à prática em baixo nível. Assim, em geral, os 

dados das imagens podem ser vistos em paralelo com os dados comportamentais, indicando 

efeitos relacionados à intervenção em ambos os grupos, mesmo que estes efeitos tenham 

sido mais evidenciados entre os indivíduos do treinamento adaptativo. Observe que, no grupo 

de treinamento adaptativo em comparação aos controles, as maiores diminuições de ativação 

só foram observadas com a utilização da MO com altas cargas de informação, indicando que 

os benefícios do treinamento adaptativo da MO surgem apenas sob condições mais 

desafiadoras. Observe também que nossa constatação de que o treinamento cognitivo está 

associado a uma atividade BOLD reduzida em áreas neocortical está de acordo com vários 

estudos anteriores..." 

Referência: Brehmer, Y., Rieckmann, A., Bellander, M., Westerberg, H., Fischer, H., & 
Bäckman, L. (2011). Neural correlates of training-related working-memory gains in old age. 

NeuroImage, 58(4), 1110-1120.doi:10.1016/j.neuroimage.2011.06.079 

18 "o presente estudo constatou que (em comparação com um grupo de controle passivo sem 

intervenção) jovens com Transtorno Social, Emocional e de Comportamento (SEBD) que 

completaram o treinamento da MO mostraram mudanças positivas a curto prazo na MO, QI e 

inibição comportamental, bem como nos sintomas emocionais relatados pelos professores, 

dificuldades comportamentais e controle da atenção e no autorrelato sobre ansiedade gerada 

por testes. As diferenças da MO do grupo também estavam evidentes três meses após o 

treinamento. Estes resultados indicam que o impacto imediato do treinamento da MO vai além 
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do simples aumento da capacidade da MO e sugere que ele pode ter um impacto positivo no 

desempenho escolar e no comportamento em geral." 

Referência: Roughan, L., & Hadwin, J.A. (2011). The impact of working memory training in 

young people with social, emotional and behavioral difficulties. Learning and Individual 

Differences, 21, 759-764.doi:10.1016/j.lindif.2011.07.011 

19 "Este estudo é o primeiro estudo sobre o treinamento da MO em crianças abaixo da idade 

escolar. As principais conclusões foram as seguintes: o treinamento da MO foi eficaz mesmo 

entre crianças pré-escolares na medida em que produziu efeitos significativos nas tarefas não 

treinadas da MO nos domínios espaciais e verbais, bem como efeitos significativos de 

transferência em medidas laboratoriais da atenção. A constatação de um efeito significativo 

do treinamento da MO em tarefas não treinadas da MO nos domínios verbais e espaciais está 

em consonância com estudos anteriores sobre o treinamento da MO em crianças com idade 

escolar (Klingberg et al.2002, 2005). " 

Referência: Thorell, L.B., Lindqvist, S., Bergman Nutley, S., Bohlin, G. & Klingberg, T. 
(2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. 

Developmental Science, 12(1), 106 -133. doi:10.1111/j.1467-7687.2008.00745 

20 "nossos resultados replicam conclusões anteriores que confirmam a possibilidade de treinar 

a MO e que o treinamento é transferido para testes não treinados da MO (Holmes et al., 2009; 
Klingberg et al., 2005, Klingberg et al., 2002; Thorell et al., 2009). A transferência para esses 
testes não-treinados mostra que o efeito não é simplesmente uma estratégia de melhoria, 
mas um reforço da capacidade subjacente." 

Referência: Bergman Nutley, S., Söderqvist, S., Bryde, S., Thorell, L.B., Humphreys, K., & 

Klingberg, T. (2011). Gains in fluid intelligence after training non-verbal reasoning in 4-year-

old children: a controlled, randomized study. Developmental Science, 14(3), 591 -601. doi: 

10.1111/j.1467-7687.2010.01022.x 

21 "para examinar os efeitos de treinamento transferidos para tarefas não treinadas da MO, 

analisamos o efeito do treinamento por meio do índice de Memória Operacional do WISC. Não 

encontramos diferenças significativas entre a pré-intervenção dos 2 grupos. Conforme a 

hipótese, houve uma interação significativa entre grupo e tempo... essa interação teve como 

base a melhoria significativa dos testes de MO do grupo de tratamento que não estava 

presente no grupo placebo". 
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Referência: Green, C.T., Long, D.L., Green, D., Iosif, A., Dixon, F., Miller, M.R., Fassbender, 

C., & Schweitzer, J.B. (2012). Will working memory training generalize to improve off-task 

behavior in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? Neurotherapeutics. 

Advance online publication. doi:10.1007/s13311-012-0124-y 

22 "embora os jovens adultos tenham mostrado maiores ganhos do treinamento do que os 

adultos mais velhos durante a primeira semana, ambos os grupos etários obtiveram ganhos 
similares após a segunda semana. Jovens adultos e adultos mais velhos obtiveram maiores 
ganhos em alguns critérios e tarefas não treinadas da MO (Dígitos) em comparação aos 
controles que tiveram baixos níveis de práticas, embora tenhamos observado maiores ganhos 
e efeitos de transferência nos jovens em outros critérios e tarefas de transferência próxima 
(Cubos)." 

Referência: Brehmer, Y., Westerberg, H., & Bäckman, L. (2012). Working-memory training 

in younger and older adults: Training gains, transfer, and maintenance. Frontiers in Human 

Neuroscience, 6(63), 1-7.doi:10.3389/fnhum.2012.00063 

IV. As melhorias dos treinamentos podem ser vistas em três níveis de avaliação:
fMRI/PET, neuropsicológico e escalas de avaliação 

23 "Este estudo piloto avaliou o efeito do treinamento intenso e adaptativo da MO em diversas 

modalidades visuoespaciais e auditivas para um grupo de pacientes com AVC. O grupo de 

tratamento melhorou significativamente mais do que o grupo de controle passivo nos testes 

não treinados de medição da MO e da atenção. Além disso, ocorreu um efeito significativo do 

tratamento, conforme indicado pela autoavaliação sobre sintomas de falhas cognitivas 

(medidas tomadas pelo CFQ). Os resultados sugerem que o método para treinamento da MO 

usados aqui (i) melhoraram o funcionamento cognitivo conforme medido por testes 

neuropsicológicos e (ii) afetaram a experiência subjetiva do funcionamento cognitivo na vida 

cotidiana". 

Referência: Westerberg, H., Jacobaeus, H., Hirvikoski, T., Clevberger, P., Östensson, M.L., 
Bartfai, A., & Klingberg, T. (2007). Computerized working memory training after stroke – a 

pilot study. Brain Injury, 21(1), 21-29. doi: 10.1080/02699050601148726 

24 "...os jovens adultos e os adultos mais velhos que receberam o treinamento adaptativo 

apresentaram, em comparação aos grupos de controle, maiores ganhos de desempenho em 
um teste de medida da atenção sustentada (PASAT) e relataram menos queixas de memória 
(CFQ) após as 5 semanas de intervenção. Além disso, os ganhos observados na formação e  
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nos efeitos de transferência foram mantidos em um intervalo de tempo de 3 meses." 

Referência: Brehmer, Y., Westerberg, H., & Bäckman, L. (2012). Working-memory training 

in younger and older adults: Training gains, transfer, and maintenance. Frontiers in Human 

Neuroscience, 6(63), 1-7.doi:10.3389/fnhum.2012.00063 

25 "O treinamento estruturado, intenso e computadorizado da MO melhora o funcionamento 

cognitivo dos indivíduos conforme medido por testes neuropsicológicos de exigência da MO, 
avaliação de desempenho ocupacional, satisfação com o desempenho e avaliação global da saúde. 

O treinamento causou provavelmente um impacto no resultado da reabilitação, no retorno ao 

trabalho, bem como nas atividades cotidianas de indivíduos com deficiências da MO." 

Referência: Lundqvist, A., Gundström, K., & Rönnberg, J.(2010). Computerized working 
memory training in a group of patients suffering from acquired brain injury. Brain Injury, 

24(10), 1173- 1183. 

26 "Os problemas cognitivos diminuíram significativamente após a intervenção, medidos pelo 

CFQ e COPM. A redução percebida das falhas cognitivas na vida cotidiana, conforme avaliado 

pelo CFQ, foi mantida no 6 mês de acompanhamento. As pontuações de pós-treinamento do 

COPMO indicaram que os participantes notaram melhorias no desempenho e maior satisfação 

em questões que tinham escolhido e percebido como importantes. Os dados do CFQ e do 

COPM também foram respaldados pelos dados qualitativos. Isso pode indicar a possibilidade 

dos participantes obterem uma maior capacidade de memória operacional nas atividades da 

vida cotidiana". 

Referência: Johansson, B., & Tornmalm, M. (2012). Working memory training for patients 
with acquired brain injury: Effects in daily life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 

19(2), 176-183. doi:10.3109/11038128.2011.603352 

VI. Os ganhos da MO e os resultados comportamentais são mantidos no longo
prazo 

27 "Nesta pesquisa randomizada e controlada, o treinamento adaptativo da MO impulsionou 

significativamente o desempenho em tarefas não treinadas da MO em crianças com baixa MO. 

Esta melhoria teve uma magnitude substancial e foi parcialmente mantida por 12 meses. As 

crianças que completaram o treinamento adaptativo tiveram melhorias significativamente 

maiores em testes visuoespaciais da memória de curto prazo e MO verbal e visuoespacial do 

que as crianças que completaram a versão não-adaptativa do treinamento ou aquelas que  
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não receberam nenhuma intervenção “. 

Referência: Dunning, D.L., Holmes, J. & Gathercole, S.E. (2013). Does working memory 

training lead to generalized improvements in children with low working memory? A 

randomized controlled trial. Developmental Science, 16(6), 915 -925. doi: 

10.1111/desc.12068 

VII. Normalmente, a Memória Operacional de indivíduos com TDAH é deficiente

28 "Processos da MO têm sido implicados em modelos teóricos de transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) (Barkley, 1997; Rapport et al., 2001). Isso não é 

surpreendente, já que os dados convergentes da neuropsicologia e neuroimagem implicam a 

existência de disfunções nos circuitos frontoestriato cerebelares no TDAH (Castellanos et al., 

2002; Durston, 2003; Giedd et al., 2001). Finalmente, dada a eficácia clínica dos 

medicamentos estimulantes no tratamento de TDAH, a desregulação da catecolamina tem 

sido implicada na etiologia do TDAH (Biederman e Faraone, 2002; Levy e Swanson, 2001). 

Portanto, crianças com TDAH podem apresentar déficits de MO por causa de disfunções nos 

circuitos frontoestriato cerebelares e/ou por causa da desregulação dopaminérgica (Levyand 

Swanson, 2001)". 

Referência: Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-

analysis of working memory impairments in children Attention –Deficit/Hyperactivity Disorder. 

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(4), 377-384. 

29 "as crianças com TDAH apresentam deficiências na MO de moderadas a grandes, sendo 

que a magnitude da deficiência variava de acordo com a modalidade da tarefa de MO. Havia 
grandes deficiências evidentes nos domínios de armazenamento espacial e do executivo 
Central espacial, já os déficits mais modestos foram encontrados nos domínios de 
armazenamento verbal e do Executivo Central verbal." 

Referência: Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-

analysis of working memory impairments in children Attention –Deficit/Hyperactivity Disorder. 

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(4), 377-384. 

30 "As crianças com TDAH apresentam fracos resultados em testes de visão espacial da 

Memória de Curto Prazo (MCP) e em memória operacional verbal e visuoespacial. A MCP 
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verbal parecem estar relativamente preservadas, sugerindo que os problemas de 

armazenamento verbal não são características fundamentais do transtorno. Nossos próprios 

dados retirados de uma amostra de 83 crianças entre 8 e 11 anos com diagnóstico clínico do 

tipo combinado de TDAH estão de acordo com esse padrão de deficiência. Descobrimos que, 

enquanto a MCP verbal estava relativamente intacta neste exemplo, as pontuações da MCP 

visuoespaciais estavam abaixo da média com déficits substanciais na memória operacional 

verbal e visuoespacial. Da amostra total, 19,8% tinham deficiências na MCP verbal, que está 

próximo dos 16% esperados em uma população normal. No entanto, 38,6% tinham déficits 

na MCP visuoespacial, mais da metade tinham deficiências na memória operacional verbal 

(50,6%) e 63,9% tinham memória operacional visuoespacial muito ruim". 

Referência: Holmes, J., Gathercole, S.E., & Dunning, D.L. (2010). Poor working memory: 

Impact and interventions. In J. Holmes (Ed.), Advances in Child Development and Behavior 

Developmental Disorders and Interventions, Volume 39 (pp. 1- 43). Burlington: Academic 

Press. 

31 "Coletivamente, os déficits do executivo central relacionados ao TDAH parecem ser um 

objetivo particularmente promissor para a intervenção, (a) as estimativas de grande tamanho 

do efeito (TE = 2,01 a 2,05; Kasper et al, 2012) indicando que pelo menos 81% das crianças 

com TDAH têm déficits no componente operacional da memória operacional e (b) a forte 

associação entre os déficits do executivo central e as debilidades relacionadas ao TDAH nos 

sintomas comportamentais nucleares e resultados educacionais/de aprendizagem (Burgess 

et al., 2010;Rapport et al., 2008, 2009).” 

Referência: Rapport, M.D., Orban, S.A., Kofler, M.J., & Friedman, L.M. (2013). Do programs 

designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children 

with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clinical 

Psychology Review, 33(8):1237-1252. doi: 10.1016/j.cpr.2013.08.005 

32 . "Evidências convergentes indicam que crianças com TDAH são deficientes em todos os 

três componentes da memória operacional, sendo que os maiores déficits foram encontrados 

no domínio geral do sistema executivo central (CE), seguido pelos subsistemas de 

armazenamento/ensaio visuoespaciais (VS) e de armazenamento/ensaio fonológicos (PH) 

(i.e., os déficits em CE > VS > PH; Martinussen et al., 2005; Rapport et al., 2008)". 

Referência: Kofler, M.J., Rapport, M.D., Bolden, J., Sarver, D.E., & Raiker, J.S. (2010). ADHD 

and working memory: The impact of central executive deficits and exceeding  
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storage/rehearsal capacity on observed inattentive behavior. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 38, 149-161. doi: 10.1007/s10802-009-9357-6 

VIII. Grupos de indivíduos com TDAH têm demonstrado ganhos na capacidade da MO após
o treinamento com o Cogmed

33 "... há evidências sólidas de que o Treinamento Cogmed da Memória Operacional melhora 

a capacidade da memória operacional, bem como a atenção top-down, conforme medido por 

tarefas cognitivas e estimativas de atenção na vida cotidiana. Alterações na memória 

operacional e comportamento atencioso são relevantes para as crianças em situação de sala 

de aula independentemente de quaisquer disputas teóricas sobre a verdadeira natureza da 

capacidade de memória operacional". 

Referência: Klingberg, T. (2012). Is working memory capacity fixed? Journal of Applied 
Research in Memory and Cognition, 1(3), 194-196. doi: 10.1016/j.jarmac.2012.06.003 

IX. As melhorias nos sintomas da desatenção surgiram após o treinamento com o Cogmed
em grupos com TDAH e outros diagnósticos clínicos, utilizando escalas de avaliação 
comportamental (por exemplo, a subescala de desatenção do DSM-IV) 

34 A conclusão mais robusta do atual estudo foi encontrada na comparação do grupo experimental,

imediatamente após o tratamento do grupo de controle de lista de espera que ainda não havia iniciado 

o treinamento. O tamanho do efeito do presente estudo - de moderado a forte - nas avaliações parentais

de sintomas de TDAH (d = 0,76), desatenção (d = 0,79) e redução dos sintomas de atenção do DSM-

IV-TR (d = 1,29) são semelhantes aos tamanhos do efeito encontrados em Klingberg et al. (2005), para 

as avaliações parentais sobre desatenção (d = 0,89). Estes resultados indicam que o treinamento da 

memória operacional teve o efeito benéfico de reduzir os comportamentos de desatenção e sintomas de 

TDAH relatados pelos pais após o tratamento e no acompanhamento efetuado 4 meses depois". 

Referência: Beck, S.J., Hanson, C.A., Puffenberger, S.S., Benninger, K.L., & Benninger, W.B. 

(2010). A controlled trial of working memory training for children and adolescents with ADHD. 

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 39(6), 825 -836. doi: 

10.1080/15374416.2010.517162. 

35 Nosso resultado primário, avaliações dos professores de sintomas de TDAH Totais, melhorou em

média 26%. Em apoio a este resultado estão as melhorias comparáveis no subteste Dígitos em Ordem 
Inversa do WISC com 36%... e o "finger-window" do WRAML com 33% que são as pontuações da 
memória operacional verbal e visuoespacial, respectivamente."

Reference: Mezzacappa, E. & Buckner, J.C. (2010). Working memory training for children 

with attention problems or hyperactivity: A school-based pilot study. School Mental Health, 

2(4), 202- 208. doi: 10.1007/s12310-010-9030-9 
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