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RESUMO 
 

Os glicocorticóides (GC) modulam funções executivas através de suas ligações com 

receptores para GC (em especial receptores GR) amplamente distribuídos no encéfalo de 

humanos, incluindo regiões frontais que são recrutadas em tarefas de memória 

operacional / funções executivas. Contudo, são pouco conhecidos os efeitos dos GC sobre 

a memória operacional e funções executivas. Assim, esse trabalho teve como objetivo 

estudar os efeitos cognitivos, com ênfase em memória operacional / funções executivas, 

de um GC que atua seletivamente em receptores GR (dexametasona; DEX) e outro 

composto não seletivo (hidrocortisona; CORT). Para isso, foram realizados dois 

experimentos de doses agudas de GC, duplo-cegos, em grupos independentes de 

tratamento em universitários jovens sadios do sexo masculino. No experimento 1, 40 

sujeitos foram aleatoriamente alocados em 4 grupos com o mesmo número de indivíduos: 

DEX 2,0 mg, DEX 4,0 mg, DEX 6,0 mg e placebo. No experimento 2, vinte sujeitos com as 

mesmas características foram alocados em 2 grupos de 10 sujeitos: CORT 30 mg e 

placebo. A bateria de testes foi realizada após a administração dos tratamentos e envolveu 

tarefas de memória semântica, episódica, pré-ativação perceptiva, memória operacional 

fonológica e vísuo-espacial, bem como testes representativos de diversos domínios 

executivos (atualização, dupla tarefa, inibição, alternância e planejamento). Somente a 

hidrocortisona causou prejuízo de memória de longo prazo do tipo episódica e memória 

operacional do tipo fonológica/verbal, sendo a memória semântica e a pré-ativação 

preservada por ambos os tratamentos. As funções executivas foram as medidas mais 

sensíveis aos efeitos de GC, revelando ação prejudicial e nootrópica. A dexametasona, nas 

doses de 2,0 e 4,0 mg prejudicou o desempenho nos domínios executivos de inibição e 

atualização, ao passo que a dose de 6,0 mg tendeu a melhorar o desempenho em uma 

medida desses domínios. A CORT, por sua vez, prejudicou medidas nos domínios 

executivos estudados, exceto dupla tarefa e atualização. Esses resultados indicam que a 

memória operacional / funções executivas são particularmente sensíveis a efeitos agudos 

de GC em jovens saudáveis. E assim, medidas dessas funções cognitivas devem ser 

empregadas em baterias de testes que visam determinar os efeitos centrais dos GC.  
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A presente tese teve como objetivo estudar os efeitos cognitivos de glicocorticóides 

(GC) em jovens saudáveis. Por ser este um assunto interdisciplinar, segue uma revisão 

bibliográfica que abrange três principais questões, a saber: 1) aspectos fisiológicos e 

farmacológicos de GC, incluindo respostas do organismo ao estresse e farmacocinética e 

farmacodinâmica dos compostos GC aqui empregados (dexametasona e hidrocortisona 

(itens 1.1 a 1.4); 2) memória, incluindo subtipos de memória de curto (memória 

operacional e funções executivas) e longo prazo, bem como seus substratos 

neuroanatômicos (itens 1.5); e 3) efeitos cognitivos de GC (item 1.6). Ao final da 

introdução tem-se a justificativa para a realização do presente trabalho (item 1.7). 

 

1.1 – Glicocorticóides: Aspectos gerais 

 

Os glicocorticóides (GC) são hormônios esteroidais essenciais na manutenção da 

homeostase corporal (Sapolsky et al., 2000; de Kloet, 2005). Dentre os hormônios 

esteroidais sintetizados pelo córtex das glândulas adrenais (Figura 1) destacam-se os 

corticosteróides (glicocorticóides e mineralocorticóides) e os androgênios, todos derivados 

da molécula do colesterol. A Figura 2 ilustra a via de biossíntese dos corticosteróides. 

 As células das zonas fasciculada e reticular do córtex adrenal são responsáveis 

pela síntese de glicocorticóide e androgênio, ao passo que as células da zona glomerulosa, 

pela síntese de aldosterona (principal hormônio mineralocorticóide) (Schimmer & Parker, 

1996) (Figura 1). Em mamíferos, o cortisol é o principal hormônio glicocorticóide, exceto 

para alguns roedores, cujas glândulas adrenais secretam predominantemente 

corticosterona (Murphy, 2007). 

Uma vez secretados pelas glândulas adrenais, os GC são transportados no sangue 

conjugados à globulina transportadora de glicocorticóide, ou transcortina (“corticosteroid-

binding glubulin” – CGB; de 80 a 85%), e à albumina (de 10 a 15%) (Murphy, 2007). A 

fração livre circulante (4 a 6%) compreende a forma ativa dos GC que, por difusão 

passiva, atravessam a membrana de células-alvo e formam o complexo hormônio-receptor 

no citossol (Buckingham, 2007; Murphy, 2007). Quando no núcleo celular, o complexo 

hormônio-receptor ativado se liga ao DNA, em seqüências curtas de nucleotídeos 

denominadas elementos responsivos de glicocorticóide, e assim regulam a expressão de 
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alguns genes (Buckingham, 2007). Há evidências de que os GC também atuam por 

mecanismos não-genômicos, gerando respostas rápidas por intermédio de sinalizações 

intracelulares e modulação da atividade de neurotransmissores clássicos (Joëls, 2000; 

Herman et al., 2003; Lösel & Wehling, 2003; Norman et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Anatomia (A) e histologia (B) da glândula adrenal. (Modificado de McGraw-Hill Companies)  

 

Os GC são metabolizados principalmente no fígado e excretados através da urina 

(Murphy, 2007). Em condições basais (sem estresse), o cortisol é secretado a uma taxa de 

10 mg/dia (Schimmer & Parker, 1996). Porém, pode aumentar múltiplas vezes frente à 

resposta do organismo ao estresse, atingindo concentrações de 400 mg (Czock et al., 

2005). 

A secreção de cortisol apresenta um padrão circadiano, com máxima concentração 

de cortisol pela manhã e concentrações decrescentes ao longo da tarde e noite. A 

regulação do ritmo circadiano de secreção de GC é dependente do núcleo 

supraquiasmático do hipotálamo (Herman et al., 2005). 

Há dois tipos de receptores GC, ambos citosólicos: receptores mineralocorticóides 

(tipo I ou MR) e glicocorticóides (tipo II ou GR) (de Kloet, 2003). Os receptores MR 

apresentam uma afinidade de 6 a 10 vezes maior ao GC do que receptores GR (de Kloet et 

al., 1998; Erickson et al., 2003). Essa afinidade diferencial resulta em padrões de 

ocupação distintos desses dois tipos de receptores, de forma que baixas concentrações de 

GC, observadas nos períodos da tarde e noite, ocupam preferencialmente os receptores 

MR (ocupação de 90% dos receptores MR e 10% dos receptores GR), enquanto que altas 

concentrações desse hormônio, durante o período da manhã, promovem a saturação dos 
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receptores MR e a ocupação de aproximadamente 67 a 74% dos receptores GR (Lupien et 

al., 2007). 

 Os receptores GR são expressos em grande parte dos tecidos corporais, incluindo o 

sistema nervoso central (SNC), ao passo que os receptores MR apresentam uma 

distribuição mais restrita, sendo encontrados nos rins, intestino, glândulas salivares, 

glândulas sudoríparas e algumas regiões cerebrais, como hipocampo e córtex pré-frontal 

(Schimmer & Parker, 1996). 

 A aldosterona é seletiva para receptores MR em algumas células, como por 

exemplo, nos néfrons. O cortisol é impedido de se ligar a esses receptores pela ação da 

enzima 11β-hidroxiesteróide-desidrogenase (Dallman, 2000). 

 

1.2 – Efeitos dos glicocorticóides 

 

 Os GC apresentam amplos efeitos, incluindo alterações no metabolismo de 

carboidratos, proteínas e lipídeos, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, preservação 

da função normal do sistema cardiovascular, imunológico, renal e do sistema nervoso 

(Sapolsky et al., 2000). 

Ademais, os GC participam diretamente da resposta neuroendócrina do organismo 

ao agente estressor (Belanoff et al., 2001). Juntamente com as catecolaminas periféricas 

(noradrenalina e adrenalina), secretadas pela medula das glândulas adrenais em resposta 

à estimulação simpática, os GC participam da reação de luta-ou-fuga, termo proposto por 

Walter Cannon para descrever as alterações fisiológicas desencadeadas por estímulos 

estressantes (McEwen & Lasley, 2003). Dentre as principais alterações fisiológicas da 

reação de luta-ou-fuga destacam-se: taquicardia, aumento da freqüência respiratória, 

sudorese, vasoconstrição periférica, redução do peristaltismo, dilatação da pupila, entre 

outros efeitos fisiológicos (Guyton & Hall, 2006). As respostas do organismo ao estresse 

serão abordadas com maiores detalhes adiante. 

Resumidamente, segue a descrição dos principais efeitos dos GC, centrais (aqui 

abordados) e periféricos, desencadeados tanto por estresse como administração exógena:  
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Figura 2: Biossíntese dos corticosteróides adrenais.  

Obs.: 3α-HSD, 3α-Hidroxiesteróide-desidrogenase, 5β-HSD, 5β-Hidroxiesteróide-desidrogenase. 
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a) Metabolismo dos carboidratos e proteínas 

 Os GC ativam a síntese de glicogênio e aumentam a gliconeogênese a partir dos 

aminoácidos e glicerol, liberados em consequência da clivagem protéica e ativação de 

lipólise. Há elevação da glicose plasmática e armazenamento de glicogênio hepático. 

Perifericamente, os  GC diminuem a captação e utilização celular de glicose, exceto para o 

cérebro e coração, órgãos insulino-independentes (Sapolsky et al., 2000). 

 Altas concentrações de GC por períodos prolongados resultam na depleção da 

proteína corporal, com observação clínica de adelgaçamento da pele, atrofia muscular e 

osteoporose (Schäcke et al., 2002). 

b) Metabolismo dos lipídeos 

 Agudamente, os GC ativam a lipólise no tecido adiposo. Contudo, cronicamente, os 

GC promovem a redistribuição de gordura, com predominância de adiposidade na região 

dorsocervical (“corcunda de búfalo”), face (“face em lua cheia”) e região supraclavivular 

(Murphy, 2007). 

c) Equilíbrio hidroeletrolítico 

 Embora menos potente que os mineralocorticóides (aldosterona), altas 

concentrações de GC podem produzir hipocalemia e retenção de sódio e água, resultando 

em hipertensão (Schimmer & Parker, 1996). 

d) Efeitos cardiovasculares 

 Dentre o repertório de efeitos fisiológicos observados na reação de luta-ou-fuga, os 

GC potencializam os efeitos das catecolaminas periféricas em promover o aumento da 

pressão arterial, da freqüência cardíaca e do débito cardíaco, assim como a vasoconstrição 

de vasos mesentéricos e renais e a dilatação da vasculatura de músculos esqueléticos 

(Sapolsky et al., 2000). 

e) Efeitos sobre o sistema nervoso 

 Concentrações elevadas de GC prejudicam a aprendizagem e memória, abordada 

em item específico a seguir, e aumentam a excitabilidade neuronal (McEwen & Sapolsky, 

1995; Bremner, 1999). Além disso, distúrbios emocionais e até mesmo quadros psicóticos 

podem ocorrer tanto em estados de deficiência ou excesso de GC (Erickson et al., 2003; 

Heuser & Lammers, 2003). Na síndrome de Cushing (hipercortisolismo resultante de tumor 

na glândula hipófise, ou na glândula adrenal, ou de ordem ectópica, ou ainda através 
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administração crônica de GC) podem ocasionar déficits de memória, depressão e 

ocasionalmente mania (Bornstein et al., 2007; Starkman, 2007).  

 

1.3 – Uso clínico dos glicocorticóides 

 

 Hench e colaboradores, em 1949, foram os primeiros pesquisadores a relatar o uso 

terapêutico dos GC em doenças inflamatórias (citado em Lupien et al., 2007). Atualmente, 

GC sintéticos, também denominados de corticóides ou corticosteróides, são amplamente 

empregados na prática clínica, principalmente em virtude de seus efeitos anti-

inflamatórios e imunossupressores quando administrados em doses suprafisiológicas 

(Schimmer & Parker, 1996). 

Os GC exógenos são empregados na reposição hormonal e no tratamento de 

diversas patologias inflamatórias de praticamente todos os sistemas (Schimmer & Parker, 

1996), como: cardiovascular – miocardite, cardite reumática, etc; respiratório – asma, 

rinite, etc; gastrintestinal – colite, hepatite crônica, etc; músculo-esquelético e ósteo-

articular – artrite reumatóide, esclerodermia, lupus eritematoso sistêmico etc; 

oftalmológica – neurite óptica, etc; neurológica – edema cerebral, esclerose múltipla, etc; 

hematológico – anemia auto-imune, etc; dermatológico – micose, dermatite atópica, bem 

como na prevenção e tratamento da rejeição em transplantes de órgãos. 

 Há diversos GC sintéticos, sendo a maioria derivados da molécula de cortisol 

quimicamente modificada. Tais alterações estruturais buscam compostos com atividade 

glicocorticóide mais potente, com ação mais prolongada e menor atividade 

mineralocorticóide, a fim de minimizar os efeitos indesejáveis, como a retenção hídrica 

(Schimmer & Parker, 1996). A ocorrência dos efeitos colaterais associa-se com a dosagem, 

duração do tratamento e regime de administração da droga (Rang et al., 1997).  

 Devido à presença de receptores GC em praticamente todas as células do corpo, os 

efeitos colaterais podem surgir em diferentes sistemas, resultando, por exemplo, em 

aumento da retenção de sódio e excreção de potássio, hipertensão arterial, atrofia da 

glândula adrenal, diabetes mellitus, síndrome de Cushing, glaucoma, atrofia muscular, 

osteoporose, entre outros (Schäcke et al., 2002). Em relação ao sistema nervoso, os 

efeitos colaterais da corticoterapia incluem psicose esteróide (quadro psiquiátrico com 

humor oscilante, euforia, mania e alucinações), distúrbios de humor, prejuízos de memória 
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e atrofia cerebral (Brown et al., 1999; Schäcke et al., 2002). A Tabela 1 apresenta as 

principais características farmacológicas de diferentes GC exógenos. 

 Dentre os vários glicocorticóides sintéticos disponíveis no mercado, segue uma 

breve descrição dos aspectos farmacológicos da hidrocortisona e dexametasona, ambos 

empregados no presente estudo. 

 

Tabela 1: Potências relativas e doses equivalentes de diferentes corticosteróides. (Modificado de 

Schimmer & Parker, 1996). 

Composto Potência anti-
inflamatória c 

Potência de 
retenção de 

Na+ 

Meia-vida 
biológica a 

Dose 
equivalente 
(em mg) c 

Cortisol 1,0 1,0 Curta 20 

Cortisona 0,8 0,8 Curta 25 

Fludrocortisona b 10,0 125,0 Curta - 

Prednisona 4,0 0,8 Intermediária 5,0 

Prednisolona 4,0 0,8 Intermediária 5,0 

Betametasona 25,0 0,0 Longa 0,75 

Dexametasona 25,0 0,0 Longa 0,75 

 

Obs.: (a) Meia-vida biológica: curta, de 8 a 12 horas; intermediária, de 12 a 36 horas e longa, de 36 a 72 horas; (b) Este 

agente não é utilizado para efeitos glicocorticóides; (c) Em relação ao cortisol. 

 

1.3.1 – Hidrocortisona 

 

 A hidrocortisona (C21H30O5) é 

quimicamente idêntica ao cortisol, porém 

emprega-se essa nomenclatura para distinguí-la 

do hormônio endógeno (Czock et al., 2005) 

(Figura 3). Em termos farmacocinéticos, a 

hidrocortisona administrada por via oral tem 96 

± 20 % de biodisponibilidade sistêmica (Czock 

et al., 2005). O pico de concentração plasmática 

(Cmax) é de 15,3 ± 2,9 µg/L/1mg dose, o tempo para se atingir o Cmax (tmax) é de 1,2 ± 0,4 

h e a meia-vida de eliminação plasmática é de 1,8 ± 0,5 h (Czock et al., 2005). A 

Figura 2: Estrutura química do cortisol 
(hidrocortisona) 
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hidrocortisona atravessa livremente a barreira hemato-encefálica (Czock et al., 2005) e 

apresenta curta duração de ação, com meia-vida biológica de 8 a 12 horas. Tendo em 

vista que a hidrocortisona consiste na droga de referência para a determinação do perfil 

de equivalência dos GC, sua potência anti-inflamatória (efeito glicocorticóide) e potência 

de retenção de sódio (efeito mineralocorticóide) são considerada igual a 1,0 (Schimmer & 

Parker, 1996).  

 

1.3.2 – Dexametasona 

 

A dexametasona (C22H29FO5) não tem 

afinidade para a CGB e liga-se somente à albumina 

(Figura 4). É um fármaco com longa duração de 

ação (meia-vida biológica de 36 a 72 horas) 

(Schimmer & Parker, 1996), embora sua meia vida 

de eliminação plasmática seja de 4,0 ± 0,9 h 

(Czock et al., 2005). A dexametasona administrada 

por via oral tem 76 ± 10 % de biodisponibilidade 

sistêmica, Cmax de 8,4 ± 3,6 µg/L/1mg, e tmax de 1,5 

h e meia-vida (Czock et al., 2005). A potência anti-inflamatória (efeito glicocorticóide) 

desta droga é 25 vezes maior do que a da hidrocortisona (Schimmer & Parker, 1996). Não 

apresenta efeito mineralocorticóide, sendo assim considerada uma droga agonista seletiva 

de receptores GR (Schimmer & Parker, 1996).  

Há controvérsias quanto à capacidade da dexametasona de atravessar a barreira 

hemato-encefálica. Isso se deve à existência de um complexo glicocoproteico que bloqueia 

o acesso da dexametasona ao tecido nervoso (de Kloet, 1997, 2000). Cordon-Cardo et al. 

(1989) descreveram a expressão da glicoproteína-P, uma proteína transportadora 

expressa no lado luminal da barreira hemato-encefálica, que impede a entrada de 

dexametasona no encéfalo. Alguns autores, contudo, consideram que em altas doses pode 

haver um influxo no SNC (Cole et al., 2000; Karssen et al., 2005).  

 Por se tratar de um agonista seletivo GR, a DEX, quando no SNC, ativa os 

receptores GR em especial em áreas pré-frontais, regiões com alta densidade destes 

receptores (Patel et al., 2000; Sánchez et al., 2000).  

Figura 2: Estrutura química da 
dexametasona. 
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A supressão da atividade do eixo HPA após tratamento com DEX deve-se à ligação 

deste fármaco aos receptores GR na glândula hipófise e não pela ativação de receptores 

para GC em outros sítios no cérebro (Miller et al., 1992). De fato, camundongos nocaute 

para o gene mdr1a (“multiple drug resistance”), gene que expressa a glicoproteína-P, 

apresentam retenção de dexametasona (3H-DEX) na ordem de 8 a 10 vezes superior à 

obtida em animais controle em regiões como núcleo paraventricular do hipotálamo, 

hipocampo e córtex cerebral (Meijer et al., 1998). Além disso, a concentração de 

dexametasona na glândula hipófise não é diferente entre os grupos de animais, 

corroborando a hipótese de que a ação supressora do eixo HPA pela dexametasona ocorre 

por meio da sua ligação aos receptores GR na glândula hipófise (Meijer et al., 1998). 

 A administração subcutânea de 50 µg/kg de dexametasona em ratos foi efetiva na 

supressão da secreção de corticosterona através do efeito inibitório da DEX na hipófise 

anterior (Cole et al., 2000). A DEX ocupou receptores GR periféricos (glândula hipófise e 

baço), mas não os MR ou os receptores para GC em tecido cerebral (hipotálamo, 

hipocampo e córtex cerebral) (Cole et al., 2000). 

Karssen et al. (2005) sugerem que o tratamento com DEX propicia a indução 

química de um quadro de adrenalectomia central que minimiza as alterações fisiológicas 

periféricas desencadeadas pela adrenalectomia convencional (cirúrgica), uma vez que os 

tecidos-alvo periféricos ficam expostos ao GC exógeno (DEX). Além disso, manteriam-se 

intactas as funções da medula adrenal e da secreção de aldosterona. Este estado é 

possível porque o tratamento com baixas concentrações de DEX resulta na supressão da 

secreção endógena de cortisol e, ao mesmo tempo, a DEX não seria um substituto do 

cortisol no cérebro. Esta condição induziria um estado hipocorticóide no sistema nervoso 

central. 

  

1.4 – O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e a resposta do organismo ao estresse 

 

 O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) constitui um importante sistema 

neuroendócrino para a manutenção do balanço energético diário e é fundamental na 

resposta do organismo ao estresse (Carrasco & van de Kar, 2003; Herman et al., 2003). 

Devido à dificuldade em se definir o que é estresse, anteriormente à descrição da 

neuroanatomo-fisiologia do eixo HPA seguem alguns comentários acerca deste conceito. 
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1.4.1 – Estresse  

 

 Hans Selye definiu o estresse como sendo uma resposta inespecífica do organismo 

representada por um conjunto de efeitos/sintomas produzidos por diversos agentes 

nocivos, ou ainda uma reposta do organismo frente às alterações da homeostase corporal 

(McEwen & Lasley, 2003). Ao investigar a resposta do organismo aos diferentes agentes 

estressores físicos (como o frio extremo, por exemplo), Selye constatou alterações 

morfológicas comuns, como hipertrofia das glândulas adrenais, atrofia do timo e 

ulcerações gástricas (Selye, 1955).  

 Desequilíbrios morfofuncionais de alguns órgãos, como os observados por Selye, 

devem-se a estímulos estressores crônicos, revelando um efeito tardio e cumulativo de 

respostas do organismo. Contudo, mesmo após poucos segundos da exposição a 

estímulos estressores, o organismo, através de intrincadas conexões entre os sistemas 

neuroendócrino, cardiovascular, imunológico e gastrointestinal, dá início a uma série de 

alterações corporais que buscam aumentar a probabilidade de sobrevivência e/ou 

adaptação do indivíduo perante o estresse (Carrasco & van de Kar, 2003). 

 

1.4.2 – Respostas do organismo ao estresse 

 

 As respostas do organismo ao estresse compreendem alterações comportamentais, 

da função autonômica e a secreção de múltiplos hormônios, incluindo o CRH (hormônio 

liberador de corticotrofina), o ACTH (hormônio adrenocorticotrófico), o cortisol, as 

catecolaminas adrenais, entre outros (Carrasco & van de Kar, 2003; Herman et al, 2003; 

Heuser & Lammers, 2003) (Figura 5). 

 A resposta neuroendócrina ao estresse abrange duas etapas ou ondas de secreção 

hormonal (Sapolsky et al., 2000). A primeira, que ocorre em segundos, envolve: a) 

aumento da secreção de catecolaminas (noradrenalina e adrenalina) desencadeado por 

ativação do sistema nervoso simpático; b) a liberação hipotalâmica de CRH na circulação 

porta-hipofisária e, segundos depois, o aumento da secreção de ACTH pela adenohipófise; 

c) diminuição da liberação de GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina) pelo 

hipotálamo e, logo após, diminuição da liberação de gonadotrofinas pela adenohipófise; d) 

secreção hipofisária de prolactina e secreção pancreática de glucagon; e e) secreção de 



12 

  

vasopressina pela neurohipófise e renina pelos rins quando o estresse inclui diminuição da 

volemia (por exemplo, na hemorragia) (Sapolsky et al., 2000). 

A segunda onda de secreção hormonal em resposta ao estresse ocorre minutos 

após a primeira, e se caracteriza pela estimulação da secreção dos glicocorticóides pelas 

glândulas adrenais e o declínio da secreção de esteróides gonadais (Sapolsky et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e inervação simpática da medula adrenal. CRH 
(hormônio liberador de corticotrofina). ACTH (hormônio adrenocorticotrófico). 

 

Algumas das alterações fisiológicas ao estresse incluem (Buckingham, 2007): a) a 

mobilização de energia para a manutenção da atividade cerebral e muscular; b) a 

manutenção do foco da atenção na ameaça percebida; c) o aumento da perfusão 

sanguínea cerebral, bem como a utilização de glicose por esse órgão; d) o aumento do 

débito cardíaco e da respiração; e) a modulação da função imunológica; f) a inibição da 

fisiologia reprodutiva e do comportamento sexual; e g) a diminuição do apetite. Essas 

respostas fisiológicas abarcam as alterações geradas pelo cortisol e pelas catecolaminas 

periféricas na reação de luta-ou-fuga, porém não estão a elas limitadas, visto que outros 

hormônios estão, direta ou indiretamente, também envolvidos na resposta do organismo 

ao estresse. 
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1.4.3 – Bases neuroanatômicas do estresse 

 

 Os sistemas nervoso e endócrino, como reguladores da homeostase corporal, estão 

diretamente envolvidos na resposta ao estresse. De fato, diversas estruturas encefálicas 

estão envolvidas na organização da resposta do organismo à estímulos aversivos e 

estressantes, com destaque para o hipotálamo, hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal, 

córtex cingulado e alguns núcleos da formação reticular (“locus coeruleus”, núcleos da 

rafe e núcleo do trato solitário) (Carrasco & van de Kar, 2003). 

 As interações anatômicas e as respectivas implicações funcionais entre o eixo HPA 

e as estruturas encefálicas acima mencionadas serão resumidamente descritas de acordo 

com Belanoff et al., 2001, Carrasco & van de Kar, 2003; Heuser & Lammners, 2003; 

Herman et al., 2003, 2005. 

 Muitas das informações sensoriais passam através do tálamo, que funciona como 

estação retransmissora para a amígdala e córtex cerebral sensorial. O córtex sensorial 

comunica-se diretamente, ou via hipocampo, com a amígdala lateral através do córtex 

peririnal. Dentre os vários núcleos da amígdala, os núcleos lateral e basolateral convergem 

e integram as aferências sensoriais provenientes do tálamo com informações provenientes 

do córtex cerebral e do hipocampo.  Há inervação bidirecional entre neurônios da 

amígdala e neurônios do núcleo dorsal da rafe e núcleos catecolaminérgicos localizados no 

tronco encefálico, os quais, por sua vez, inervam os neurônios de CRH no núcleo 

paraventricular hipotalâmico. 

 O núcleo paraventricular do hipotálamo tem um papel essencial na resposta 

adaptativa ao estresse. Subdividido em pelo menos oito partes, a subdivisão magnocelular 

contém muitos neurônios que sintetizam a ocitocina e a vasopressina. Esses neurônios 

projetam-se para a glândula hipófise posterior (neurohipófise) e liberam a ocitocina e a 

vasopressina diretamente na corrente sanguínea. O CRH é sintetizado por neurônios 

parvocelulares e uma de suas ações é o controle da liberação de ACTH pela glândula 

hipófise anterior (adenohipófise). O aumento da secreção de CRH e vasopressina inicia a 

resposta endócrina ao estresse, estimulando a liberação dos produtos da pró-

opiomelanocortina (POMC), que incluem o ACTH e β-endorfinas. O CRH também participa 

da ativação de neurônios do sistema simpático, por meio de projeções dos neurônios de 

CRH para corpos celulares noradrenérgicos no “locus coeruleus”. Os neurônios liberadores 
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de CRH e noradrenérgicos são estimulados pela serotonina e acetilcolina e são inibidos 

pelos glicocorticóides (“feedback” negativo, ver a seguir), GABA, ACTH e peptídeos 

opióides. 

 

1.4.4 – Receptores GC e regulação do eixo HPA 

 

 O ACTH é o principal regulador da secreção de glicocorticóides pelo córtex adrenal. 

Os hormônios glicocorticóides são os efetores finais do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e 

participam do controle da homeostase e da resposta do organismo ao estresse. Os efeitos 

de glicocorticóides são mediados através da ligação desse hormônio aos seus respectivos 

receptores MR e GR (Lupien & McEwen, 1997), que exibem distribuição heterogênea no 

encéfalo. Em seres humanos, os receptores mineralocorticóides são encontrados em 

algumas estruturas límbicas, como hipocampo, enquanto os receptores glicocorticóides 

são encontrados em várias regiões encefálicas, incluindo córtex frontal e núcleo 

paraventricular do hipotálamo (Lupien & McEwen, 1997). A análise de tecido cerebral 

humano de amostras post-mortem ou de pacientes com epilepsia indicaram que áreas 

temporais (incluindo hipocampo) e córtex frontal contêm altos níveis de receptores GC 

(Seckl et al., 1991; Watzka et al., 2000a; Watzka et al., 2000b). 

A regulação da atividade do eixo HPA ocorre por mecanismos de retroalimentação 

(“feedback”) desencadeados pela ativação dos receptores GC, que representam o produto 

final da ativação desse eixo (Herman et al., 2005).  

A ocupação de receptores MR, principalmente no hipocampo, mantém uma 

influência inibitória sobre a função do eixo HPA em situações de não-estresse 

(Buckingham, 2007). Diferentemente, a ocupação de receptores GR, que se dá 

extensivamente durante o estresse, em algumas patologias e durante a corticoterapia, 

desencadeia intensa inibição da atividade de eixo HPA, com redução da síntese e secreção 

dos hormônios CRH e ACTH e, consequentemente, de GC (Buckingham, 2007). 

O hipocampo modula a secreção basal circadiana de ACTH e GC (Herman et al., 

2003). O córtex pré-frontal, por sua vez, modula a atividade do eixo HPA principalmente 

em situações de estresse ou de outros eventos que desencadeiam elevação da 

concentração de GC (Herman et al., 2003). Diferentemente, a ativação de receptores GC 
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na amígdala ativa, ao invés de desativar, o eixo HPA, além de promover a integração de 

respostas comportamentais ao medo e/ou ansiedade (Herman et al., 2003). 

 

1.4.5 – Relações entre GC e cognição 

 

 Hipocampo, córtex pré-frontal e amígdala são estruturas cerebrais sabidamente 

envolvidas na aprendizagem e memória (ver tópico 1.5). Dessa forma, a ação dos GC 

sobre os receptores presentes nessas áreas não se limita a propiciar a regulação da 

atividade do eixo HPA e, com isso, a reatividade do organismo ao estresse, mas se mostra 

também envolvida na formação da memória e/ou na modulação do processo mnêmico 

(Lupien & Lepage, 2001; Wolf, 2003). 

De fato, a elevação aguda ou crônica da concentração sanguínea de 

glicocorticóides leva à prejuízos do desempenho de memória, embora não haja um 

consenso na literatura acerca desses efeitos (de Kloet et al., 1999; Lupien & Lepage, 

2001). 

A não consonância entre resultados dos estudos dessa área pode estar relacionada 

a diversos fatores, de natureza metodológica ou da própria fisiologia dos GC como, por 

exemplo, uso agudo ou crônico, tipo e/ou dose de GC empregados, tipo de memória 

estudado, sensibilidade dos testes neuropsicológicos adotados aos efeitos dessas drogas, 

idade e sexo dos sujeitos participantes, horário da avaliação cognitiva, concentração 

plasmática de glicocorticóide, entre outros fatores. 

Antes da abordagem dos efeitos cognitivos dos glicocorticóides, faz-se necessária 

uma revisão referente aos diferentes tipos de memória. 

 

1.5 – Memória 

 

Embora de definição complexa, a memória constitui um meio pelo qual se pode 

recorrer a experiências passadas a fim de que elas possam ser usadas no presente 

(Sternberg, 2000; Tulving & Craik, 2000). 

 A hipótese de que a memória compreenda vários sistemas operacionalmente 

distintos tem sido apoiada por vários estudos (Tulving & Schacter, 1990; Tulving & Craik, 

2000; Squire & Kandel, 2003). A existência de vários sistemas integrando a memória já 



16 

  

era defendida por William James, em 1890, mas apenas no início da década de 70, com a 

proposição do Modelo Modal, por Atkinson & Shiffrin (1971), a distinção entre memória de 

curto e longo prazo passou a ser amplamente aceita (Baddeley, 1998). 

 

1.5.1 – Modelo modal 

 

 De acordo com este modelo, há três subsistemas de memória, organizados 

serialmente e que mantêm um fluxo de informações entre si, os quais diferem em termos 

da capacidade de armazenamento e/ou processamento de informações, a quantidade e 

qualidade do material armazenado e tempo com que esse material é retido (Baddeley, 

1998; Tulving & Craik, 2000). 

 De maneira geral, os estímulos atingem inicialmente a memória sensorial, que é 

modal específica. Isto é, estímulos sonoros são codificados pelo sistema auditivo (memória 

ecóica), estímulos visuais pelo sistema visual (memória icônica), etc. Além disso, o período 

de retenção de um estímulo na memória sensorial é muito limitado, na ordem de 

milisegundos, e a codificação é automática, ou seja, não é necessário que o sujeito esteja 

atento à origem do estímulo (Atkinson & Shiffrin, 1971; Baddeley, 1998). 

 Esse registro sensorial é transferido para a memória de curto prazo modal 

inespecífica, na qual pode ser mantido ativamente por processos controladores (como por 

exemplo, reverberação) e manipulado, podendo ou não ser transferido para um depósito 

permanente, a memória de longo prazo (Atkinson & Shiffrin, 1971). 

 

1.5.2 – Memória de curto prazo / operacional 

 

 A memória de curto prazo, para o modelo modal, representa um componente 

unitário, modal inespecífico, no qual informações podem ser manipuladas e mantidas por 

um breve período de tempo antes de serem transferidas para a memória de longo prazo 

(Atkinson & Shiffrin, 1971). Porém, há evidências de que a memória de curto prazo não 

representa uma entidade única, mas envolve múltiplos componentes modal específicos 

que apresentam a função de manter as informações temporariamente “on line”, bem 

como componentes responsáveis por manipular informações (Baddeley, 2000). 



17 

  

 Surge então o conceito de memória operacional, que estendeu o conceito inicial de 

um sistema com capacidade limitada de armazenamento temporário, propondo a 

existência de subsistemas modais específicos de armazenamento e outro responsável por 

mecanismos atencionais e de manipulação, um sistema capaz de participar de outros 

domínios cognitivos como compreensão, aprendizagem e raciocínio (Baddeley, 2000). 

 Originalmente, Baddeley e Hitch (1974) propuseram que a memória operacional 

seria constituída por três componentes: 

Alça fonológica: composta por um armazenador temporário de informações 

verbais e acústicas e por um sistema de reverberação articulatória. O armazenamento 

fonológico na alça pode ser proveniente diretamente da via auditiva ou surgir após a 

repetição subvocal de material apresentado visualmente (ex: leitura) (Baddeley, 2000; 

Tulving & Craik, 2000). 

 O giro supramarginal do lobo parietal inferior esquerdo parece subsidiar o 

armazenamento verbal de curto prazo, enquanto o giro frontal inferior esquerdo (BA 44 – 

área de Broca) e o córtex pré-motor esquerdo (BA 6) participam de processos de 

reverberação (Paulesu et al., 1993; Vallar et al., 1997; Romero et al., 2006). 

Esboço vísuo-espacial: responsável pela manutenção de informações vísuo-

espaciais, fracionando-as em seus componentes visuais, espaciais e provavelmente 

cinestésicos (Baddeley, 2000). Estudos de neuroimagem indicam ativação preferencial do 

hemisfério direito em tarefas envolvendo o esboço vísuo-espacial (BA 6, 19, 40 e 47) 

(Baddeley, 2000; Buckner et al., 2000).  

Executivo central: sistema atencional com capacidade limitada que centraliza e 

manipula as informações presentes nos outros dois componentes (sistemas escravos). A 

ativação do executivo central envolve regiões frontais em sua maioria (Baddeley, 2003; 

Gruber & Cramon, 2003; Wager & Smith, 2003). Pra mais detalhes veja item 1.5.4. 

No entanto, o modelo de memória operacional com três componentes não 

respondia adequadamente aos questionamentos de alguns estudos neuropsicológicos 

como, por exemplo, a aplicação de supressão articulatória (repetição contínua e em voz 

alta de uma sílaba) durante a apresentação visual de uma seqüência numérica que produz 

somente um discreto prejuízo em teste de “span” de memória auditiva (Baddeley, 1998). 

A indicação de que haveria uma associação entre as informações presentes na alça 

fonológica e no esboço vísuo-espacial, assim como entre a memória de longo prazo e as 
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informações contidas nos sistemas de armazenamento temporário, levou Baddeley a 

adicionar um novo componente à memória operacional, o retentor episódico (“episodic 

buffer”), visto que originalmente o executivo central não apresentava capacidade de 

armazenamento. Assim, o retentor episódico seria um local de armazenamento 

temporário, com capacidade limitada, de informações multimodais integradas pelo 

executivo central e que são provenientes dos subsistemas de armazenamento de curto 

prazo e da memória de longo prazo (Baddeley, 2000, 2007) (Figura 6). Sua capacidade é 

determinada em termos de “chunks”, conjuntos de informações integradas por fortes 

associações entre seus elementos e em termos de ligações mais fracas entre “chunks” 

(Baddeley, 2007). O retentor episódico constitui ainda um componente que possibilita uma 

ligação entre o executivo central e a memória de longo prazo, e é considerado como a 

base para a consciência (Baddeley, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo de memória operacional. (Modificado de Baddeley, 2000). 

 

A existência do retentor episódico permite explicar como sujeitos densamente 

amnésicos são capazes de lembrar uma história com diversos itens, que se estendem para 

além da capacidade da alça fonológica e/ou esboço vísuo-espacial, se a recordação ocorre 

imediatamente após sua exposição (Baddeley, 2007). Tais sujeitos são capazes de 

automaticamente acessar conhecimentos gerais contidos na memória de longo prazo e 

assim construir “chunks” interligados de informações contidas em histórias, usando 

conjuntamente o retentor episódico para armazenar tais “chunks” e a alça fonológica que 
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serve como local de armazenamento extra de informações na forma de prosa (Baddeley, 

2007). O executivo central parece auxiliar nesse processo, mas ele não é essencial se os 

outros componentes funcionam adequadamente (Baddeley, 2007). Assim, a recordação 

imediata de histórias é hoje considerada uma medida do funcionamento do retentor 

episódico (Baddeley, 2000; Baddeley & Wilson, 2002). As bases neuroanatômicas do 

retentor episódico ainda não foram estabelecidas, provavelmente porque diferem de 

acordo com a tarefa e o tipo de material armazenado (Baddeley, 2007) 

 

1.5.3 – Memória de longo prazo 

 

 Quando se fala de memória pode-se comumente associa-la à memória de longo 

prazo, visto sua estreita associação às habilidades cognitivas como aprendizado e 

evocação de informações necessárias na vida cotidiana (Sternberg, 2000). 

Enquanto a memória de curto prazo representa um estoque limitado e temporário 

de informações, não há limites definidos quanto à capacidade de armazenamento na 

memória de longo prazo, assim como não se sabe por quanto tempo uma memória pode 

aí permanecer (Magila & Xavier, 1999). 

 Além dessa distinção entre memórias de curto e longo prazo, há evidências de que 

a memória de longo prazo não constitui um sistema unitário, uma vez que o déficit de 

memória observado em pacientes amnésicos parece não afetar de maneira equivalente as 

distintas formas de aprendizado (Squire, 1986). Embora esses pacientes não se lembrem 

da maioria dos eventos do dia-a-dia, normalmente está preservada a capacidade de 

adquirirem habilidades motoras, bem como os efeitos de pré-ativação (ver abaixo) 

(Oliveira & Bueno, 1993). Assim, a memória de longo prazo pode também ser subdividida, 

tanto funcional como anatomicamente, em memória explícita e implícita (Squire, 1986) 

(Figura 7).  

 

1.5.3.1 – Memória explícita 

 

 A memória explícita ou declarativa representa o acesso consciente a fatos e 

acontecimentos. A recordação pode ser declarada, ou seja, trazida à mente verbalmente 

como uma proposição ou não verbalmente como uma imagem (Squire, 1986). A memória 
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declarativa depende da integridade do sistema neural lesado na amnésia: lobo temporal 

medial (na síndrome amnésica) e estruturas diencefálicas, como núcleo medial dorsal do 

tálamo e corpos mamilares no hipotálamo (na amnésia diencefálica) (Poldrack & Gabrieli, 

1997; Budson & Price, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Taxonomia da memória de longo prazo. (Modificado de Squire, 1986). 

 

 Tulving (1983) introduziu os conceitos memória episódica e semântica, 

posteriormente considerados como subdivisões da memória declarativa. A memória 

episódica refere-se a eventos específicos que ocorrem num tempo e espaço particular, 

estando associada à memória autobiográfica (Tulving, 1983). Diferentemente, a memória 

semântica representa um “thesaurus” mental e a evocação dessas informações parece ser 

independente de informações sobre os episódios (temporal e espacial) em que foram 

aprendidas (Sternberg, 2000; Tulving & Craik, 2000). Ela inclui o conhecimento de uma 

pessoa acerca das palavras e outros símbolos verbais, seus significados, bem como regras, 

fórmulas e algoritmos, constituindo, assim, um conhecimento organizado da vida em geral 

(Tulving, 1983).  

 

1.5.3.2 – Memória implícita 

 

 A memória implícita abarca diversos tipos de habilidades cognitivas que não podem 

ser averiguadas por processos conscientes, e sim por meio do desempenho do sujeito 

(Squire, 1986). Um de seus subtipos é a memória de procedimento que representa a 
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capacidade de adquirir gradualmente uma habilidade percepto-motora ou cognitiva 

através da exposição repetida a uma atividade específica (Oliveira & Bueno, 1993). A 

memória de procedimento depende em alguns casos da participação do sistema motor 

extrapiramidal (Squire, 1986). Pacientes amnésicos tem este tipo de memória preservada 

(Poldrack & Gabrieli, 1997; Budson & Price, 2001). 

 Outro subtipo de memória implícita é a pré-ativação (“priming”), caracterizada por 

uma melhora na capacidade de processar, detectar ou identificar um estímulo, obtida após 

a exposição recente ao mesmo ou a estímulo relacionado (Squire & Kandel, 2003). 

 Os experimentos envolvendo o efeito de pré-ativação consistem em duas fases. Na 

primeira fase, ou estudo, o estímulo-alvo (por exemplo, palavras, figuras de objetos ou 

desenho de faces) é apresentado ao sujeito. Na segunda fase (teste), que pode ocorrer 

após um intervalo de vários segundos a meses, uma informação perceptual reduzida que 

remete ao estímulo-alvo é fornecida ao sujeito, o qual é solicitado a realizar tarefas de 

complementação ou identificação, ou ainda, lhe são feitas questões acerca da nomeação 

ou categorização do estímulo alvo (Tulving & Schacter, 1990). Como exemplo de um teste 

implícito comumente utilizado tem-se a tarefa de complementação de letras, quando a 

exposição prévia a algumas palavras, como por exemplo “carta”, aumenta a probabilidade 

de que um sujeito complete uma tríade de letras (ex: “car_ _”) com a palavra estudada 

em comparação com uma palavra não estudada (ex: “carro”) (Pompéia et al, 2003). 

 Os testes de pré-ativação são freqüentemente divididos em dois tipos, de acordo 

com a dica fornecida na evocação, sendo: a) pré-ativação perceptual, mais estudada na 

literatura cognitiva, na qual as propriedades físicas ou perceptuais fornecem dicas e são 

semelhantes às características dos estímulos-alvo, podendo ser um fragmento do estímulo 

ou a exposição do mesmo por breves períodos de tempo. Estes testes são modais 

específicos (ex. auditiva, visual, etc) e não são dependentes de codificação elaborada; e b) 

pré-ativação conceitual, na qual o estímulo-alvo apresenta uma relação semântica com a 

dica fornecida. Por exemplo, a exposição prévia à palavra “canário” poderia facilitar a 

evocação desta palavra quando o sujeito é solicitado a dizer a primeira palavra 

pertencente à categoria “aves” que lhe vier à mente. A pré-ativação conceitual não é 

modal específica, mas é beneficiada quando o estímulo-alvo é codificado semanticamente 

(Tulving & Schacter, 1990; Cabeza & Ohta, 1993; Budson & Price, 2001). 
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Enquanto o córtex pré-frontal e hipocampo mostram-se ativos em tarefas de 

memória ditas conscientes (memória explícita e operacional), a memória implícita está 

envolvida com outras regiões neurais, estando a memória de procedimento relacionada 

preferencialmente com estruturas como cerebelo, núcleos basais e áreas sensoriais de 

associações (Budson & Price, 2001) e a pré-ativação, ao córtex visual occipital e córtex 

frontal inferior, em tarefas de pré-ativação perceptual e conceitual, respectivamente 

(Poldrack & Gabrieli, 1997). 

 

1.5.3.3 – Processos envolvidos na formação da memória de longo prazo 

 

 Segundo Gazzaniga et al. (2002), apesar da ampla subdivisão da memória de longo 

prazo, a formação do traço mnêmico compreende três fases distintas: codificação, 

armazenamento e recuperação. Na etapa de codificação, aquisição, ou ainda fase de 

estudo, ocorre o registro e análise sensorial dos estímulos apresentados. O 

armazenamento ou consolidação corresponde à manutenção do traço mnêmico ao longo 

do tempo. Na recuperação/evocação ou fase de teste, a informação armazenada é 

evocada como uma representação consciente, ou participa na execução de um 

comportamento aprendido (Gazzaniga et al., 2002). 

Há poucos trabalhos em seres humanos que tratam de efeitos específicos de GC 

sobre as fases de codificação, consolidação e evocação de informações (ver Elzinga et al., 

2005). No que se refere à fase de evocação, deve-se ter em mente, quando se considera 

os efeitos dessas drogas, que ela pode envolver aspectos gerais (“gist”) e/ou a recordação 

de detalhes (Adolphs et al., 2005), que são dissociáveis dependendo dos níveis de emoção 

e/ou estresse e, conseqüentemente, de concentrações sanguíneas de GC. Christianson & 

Loftus (1991) observaram esse fenômeno ao apresentar cenas com forte conteúdo 

emocional (atropelamento) para um grupo e cenas neutras para outro. Como esperado, as 

cenas emocionais foram melhor recordadas que as neutras. Contudo, um elemento 

periférico comum inserido em ambos os tipos de cena foi melhor retido pelos sujeitos que 

visualizaram as cenas neutras, corroborando a hipótese de estreitamento do foco 

atencional e conseqüente piora na recordação de detalhes de um evento emocional 

(Christianson & Loftus, 1991). A emoção e/ou o estresse e, por conseqüência, a liberação 

de GC, eliciados no momento do evento emocional, parece, assim, estreitar o foco 
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atencional do sujeito, que passa a considerar somente os aspectos centrais do evento 

(“gist”), excluindo informações periféricas (Lupien & Brière, 2000). 

Atribui-se esses efeitos diferenciais à ação de GC na amígdala (Roozendaal, 2000; 

McGaugh, 2004; LaBar & Cabeza, 2006). Diferenças no reconhecimento de tipo “gist” 

versus detalhe não foram investigadas na literatura que trata de relações entre GC e 

memória de estímulos sem carga emocional, literatura essa que tampouco relaciona 

efeitos amnésticos de estímulos neutros à amígdala. Tendo em vista que esta estrutura 

encefálica também participa da memória para estímulos não emocionais (Kleinhans et al., 

2007), e que possui alta densidade de receptores GC (Herman et al., 2003), não seria 

portanto surpreendente que dissociações entre a recordação de “gist” e detalhes fosse 

também alterada pela administração exógena de GC. 

 

1.5.4 – Funções executivas 

 

A representação anátomo-funcional da memória episódica indica sua estreita 

relação com estruturas do lobo temporal medial, tendo a formação hipocampal um papel 

chave nesse sistema em virtude de sua participação em processos de detecção de 

novidade, memória espacial e estabelecimento de associações semânticas entre as 

informações (Henke et al., 1999; Tulving & Craik, 2000). Lesões no lobo temporal medial 

estão comumente associadas às síndromes amnésicas, fato que reforça a importância do 

hipocampo na formação da memória de longo prazo do tipo episódica (Tulving & Craik, 

2000). 

Entretanto, questionando a possível sinonímia entre hipocampo e memória 

episódica, Gold & Buckner (2002) apontam para a importância do córtex pré-frontal nos 

aspectos controlados (isto é, sob controle consciente do sujeito) de funções como 

linguagem e memória. Buckner et al. (2000) e Blumenfeld & Ranganath (2007) sugerem 

ainda que o córtex pré-frontal forneceria informações para serem integradas em 

estruturas do lobo temporal medial, propiciando, assim, a formação do traço mnêmico 

episódico, proposição que é corroborada pelas diversas conexões existentes entre essas 

duas áreas encefálicas (Simons & Spiers, 2003). Além disso, o córtex pré-frontal participa 

virtualmente de todas as tarefas que requerem a memória operacional, sem contar a 
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ativação de diferentes regiões encefálicas posteriores, dependendo do material 

apresentado (Budson & Price, 2001; Fletcher & Henson, 2001). 

A ativação do córtex pré-frontal, juntamente com áreas associativas posteriores e 

estruturas subcorticais, mostra-se envolvida no controle de mecanismos de seleção, 

monitoramento e inibição comportamental, processos cognitivos que transcendem às 

funções de aprendizagem e memória, passando a integrar o conceito de funções 

executivas (ver abaixo), denominação esta que abrange diversos processos como atenção, 

concentração, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, 

flexibilidade de controle mental e autocontrole (Gruber & Goschke, 2004; Heyder et al., 

2004; Strauss et al., 2006). 

 As funções executivas representam funções cognitivas de alto nível mediadas 

primariamente pelo lobo frontal, sendo necessárias em tarefas que envolvem 

compreensão, raciocínio e aprendizagem (Collette & van der Linden, 2002; Stuss & Levine, 

2002; Lezak et al., 2004). Para isso, atuam em processos que regulam a atenção, 

planejamento, impulsividade, flexibilidade mental, iniciação e monitoramento de ações 

(Lezak et al., 2004; Chan et al., 2008). 

 O trecho a seguir ilustra a importância e complexidade das funções executivas:  

 

“Em um meio ambiente em constante mudança, as funções executivas 

nos permitem alternar rapidamente entre novas atividades e 

pensamentos, permitindo a adaptação a diversas situações, enquanto ao 

mesmo tempo possibilitam a inibição de comportamentos impróprios. Elas 

nos conferem a capacidade de planejar novas ações, iniciar sua execução 

e perseverar nesta tarefa até a sua finalização. As funções executivas 

medeiam nossa habilidade em organizar nossos pensamentos para um 

objetivo específico, sendo, portanto, essenciais para o sucesso na escola 

e trabalho, bem como nas demais situações da vida diária. O conceito de 

moralidade e comportamento ético também representa uma funções 

executiva” (Jurado & Rosselli, 2007). 

 

 Com a multiplicidade de processos integrantes das funções executivas é provável 

que todas essas funções, ditas executivas, dependam de múltiplos sistemas modulares e 

de controle distintos. Essa hipótese é sustentada por evidências de que o desempenho de 
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pacientes com lesão em lobo frontal apresenta rebaixado em alguns testes que avaliam 

funções executivas, mas não em outros (Godefroy et al., 1999). No mesmo sentido, os 

índices de correlação entre diferentes tarefas executivas são baixos, possivelmente porque 

essas tarefas requerem diferentes processos executivos ou recrutam outros tipos de 

processos cognitivos (Miyake et al., 2000). 

 A memória operacional, proposta por Baddeley & Hicth (1974), tem sido um dos 

modelos teóricos mais proeminentes no estudo das funções executivas a partir de uma 

perspectiva cognitivista. O sub-componente executivo central do modelo de memória 

operacional abarca as funções de coordenação de tarefas complexas, de alto nível (Jurado 

& Rosselli, 2007), dando assim um suporte teórico para o estudo das funções executivas.  

Todavia, o modelo de memória operacional e o conceito de funções executivas não 

são exatamente sinônimos, embora ambos os constructos compartilhem de características 

em comum, como estarem baseadas em sistemas múltiplos e não unitários e 

apresentarem correlatos neurais semelhantes (Collette et al, 2005, 2006; Baddeley, 2007). 

Sendo assim, o termo função executiva será aqui empregado como um processo cognitivo 

relacionados ao executivo central da memória operacional seguindo Miyake et al. (2000). 

Estudos de correlação entre atividade neural e ativação do executivo central 

demonstram a participação do córtex pré-frontal em tarefas de memória operacional / 

funções executivas (Smith & Jonides, 1999; Baddeley, 2003; Wager & Smith, 2003; 

Gruber & Goschke, 2004). A sinonímia estabelecida entre funções executivas e lobo frontal 

deve-se à recorrente observação de que disfunções executivas estão intimamente ligadas 

a distúrbios em áreas pré-frontais (Stuss & Alexander, 2000; Alvarez & Emory, 2006), fato 

que propicia com que funções executivas sejam erroneamente denominadas funções 

frontais. Diz-se erroneamente, porque a sensibilidade e especificidade de diferentes 

medidas de funções executivas em pacientes com diferentes padrões de lesão são 

inconsistentes, de modo que alguns pacientes com lesão frontal apresentam desempenho 

dentro dos limites normais em testes de funções executivas, enquanto pacientes com 

lesões não-frontais ou lesões difusas podem ter desempenho tão pobres quanto pacientes 

com lesão frontal (Alvarez & Emory, 2006). Ademais, estudos de neuroimagem durante a 

realização de tarefas executivas apontam para o recrutamento de uma extensa rede 

neuronal, que ultrapassam o território frontal e inclui áreas associativas posteriores 
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(parietais e temporais), áreas subcorticais e vias talâmicas (Collette & van der Linden, 

2002; Royall et al., 2002; Monchi, 2006). 

 Até o momento não há um consenso de quais domínios cognitivos compõem as 

funções executivas. Porém, cinco domínios são freqüentemente citados (Miyake et al., 

2000; Fisk & Sharp, 2004; Montgomery et al., 2005; Friedman et al, 2006; Jurado & 

Rosselli, 2007): alternância entre tarefas (“shifting”), inibição (“inhibition”), atualização, 

isto é, manipulação e manutenção de informações na memória de curto prazo 

(“updating”), planejamento (“planning”) e dupla tarefa (“dual task”). Divisão muito 

semelhante é adotada no fracionamento do executivo central, sub-componente do modelo 

de memória operacional (Collette & van der Linden, 2002). A seguir encontre um 

detalhamento sobre esses cinco domínios executivos: 

 Alternância (“Shifting”): É um domínio das funções executivas que consiste na 

habilidade em alternar entre duas tarefas ou estados mentais (Miyake et al., 2000). A 

alternância entre tarefas requer a manutenção do foco atencional na informação relevante 

e à inibição de informações irrelevantes (Smith & Jonides, 1999). O custo da alternância, 

que representa o aumento da demanda cognitiva requerida na execução de duas ou mais 

tarefas alternadamente, pode ser mensurada pelo aumento no tempo de resposta e/ou no 

número de erros. 

 Dentre as muitas tarefas que empregam o paradigma de alternância entre tarefas, 

o “Wisconsin Card Sorting Test” (WCST) e o Teste de Trilhas (“Trail Making Test”) são 

comumente empregados. O primeiro, a despeito de ser um teste clássico, envolve diversas 

subfunções não bem determinadas (Miyake et al., 2000). O teste de trilhas requer que o 

sujeito interligue números e letras em seqüência ascendente. O parâmetro alternância 

deve-se ao fato de que os estímulos devem ser interligados alternadamente, isto é, o 

número 1 é ligado à letra A, que se liga ao número 2, o qual segue para a letra B e assim 

sucessivamente. 

Os estudos de neuroimagem encontraram maior ativação de diversas áreas 

cerebrais, frontais e não-frontais, durante a execução desse tipo de teste, ou seja, a 

participação de áreas pré-frontais e regiões associativas posteriores (Moll et al., 2002; 

Zakzanis et al., 2005). 

 Inibição (“Inhibition”): As tarefas de inibição referem-se à capacidade de 

propositalmente inibir uma resposta dominante ou automática (Miyake et al., 2000). Um 
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protótipo de tarefas de inibição é o teste de Stroop, o qual demanda maior atividade do 

giro cingulado anterior, região orbitofrontal direita, áreas frontais inferiores e áreas 

temporais e parietais durante a condição de interferência, momento no qual o sujeito deve 

inibir a tendência de produzir respostas automáticas (Taylor et al., 1997; Egner & Hirsch, 

2005). 

 Atualização (“Updating”): Esta função consiste em modificar continuamente o 

conteúdo da memória operacional de acordo com o aporte de novas informações (Collette 

& van der Linden, 2002). Esta função tem sido classicamente explorada com tarefas do 

tipo “letter memory task” (Miyake et al., 2000), “n-back tasks” (Strauss et al., 2006) e 

“Pased Auditory Serial Task” (PASAT) (Gronwall, 1977). O PASAT, por exemplo, envolve a 

apresentação oral de uma seqüência aleatória de números entre 1 e 9. O sujeito é 

instruído a continuamente somar pares de números, de forma que cada número 

apresentado deve ser somado ao imediatamente anterior. Assim, o segundo número é 

somado ao primeiro, o terceiro ao segundo e assim sucessivamente (Strauss et al., 2006) 

 O estudo de correlatos neurais associados às tarefas que envolvem “updating” 

indica a participação de áreas pré-frontais, giro cingulado anterior e córtex parietal 

superior e inferior (Mellers et al., 1995; Cohen et al., 1997; Van der Linden et al., 1999). 

Planejamento (“Planning”): Esse componente das funções executivas refere-se à 

habilidade do sujeito em organizar seu comportamento para atingir um objetivo específico, 

através de uma série de etapas intermediárias (Lezak et al., 2004). O planejamento requer 

dois processos distintos: a formulação e a execução. A formulação depende da habilidade 

de mentalmente desenvolver uma estratégia lógica que predetermine o curso de ações 

necessárias para se alcançar um objetivo específico. Já o processo de execução consiste 

no monitoramento do plano proposto para sua eficiente conclusão (Burgess et al., 2000; 

Chevignard et al., 2000; Lezak et al., 2004; Sorel & Pennequin, 2008). 

As tarefas Torre de Londres e Torre de Hanói são muito empregadas na avaliação 

das estratégias de planejamento e resolução de problemas (Strauss et al., 2006), bem 

como o teste do zoológico, um subteste da bateria BADS (“Behavioral Assessment for the 

Dysexecutive Syndrome”) (Wilson et al., 1996). O teste do zoológico é um teste de 

planejamento, pois requer do sujeito a capacidade de planejar um roteiro que contemple a 

visita de 6 dos 12 locais designados em um mapa de zoológico. Há uma série de regras 

que conduzem a tarefa e determinam o bom desempenho na mesma (Wilson et al., 1996). 
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 O desempenho nesse tipo de teste é sensível à lesão pré-frontal (Fincham et al., 

2002; van den Heuvel, 2003; Wagner et al., 2006). 

Dupla tarefa (“Dual-task”): Sabendo que o executivo central é essencial para a 

coordenação de processos correntes, a utilização do paradigma de dupla tarefa permite a 

avaliação deste componente da memória operacional, por meio da realização de duas 

tarefas concomitantemente (Baddeley, 1998). Tal procedimento exige maior demanda na 

coordenação das informações concorrentes. 

As tarefas adotadas nesse paradigma freqüentemente apresentam processamentos 

sensoriais e cognitivos distintos, a fim de não sobrecarregar os sistemas de 

armazenamento de curto-prazo e/ou áreas corticais de associação modalidades 

específicas. O padrão de ativação neuronal depende da natureza das tarefas realizadas. 

Com o intuito de minimizar a tendência dos sujeitos em empregar estratégias de 

alternância, os sujeitos são instruídos sobre a importância da realização concomitante das 

duas tarefas, enfatizando que o bom desempenho é dependente da realização de ambas. 

Por fim, embora o executivo central da memória operacional e as funções 

executivas não sejam sinônimos, ambos os constructos para o estudo da cognição 

humana compartilham diversas características, como envolverem subtipos distintos e 

apresentarem correlatos neurais semelhantes (Collette et al, 2005, 2006; Baddeley, 2007). 

 

1.6 – Memória e glicocorticóide  

 

 Como descrito anteriormente, estruturas do lobo temporal medial, em especial o 

hipocampo, consistem em um importante centro de integração cognitiva e neuroendócrina 

do estresse, visto a íntima relação dessa área com os processos de memória, 

particularmente a memória episódica, e a regulação da atividade do eixo HPA (Belanoff et 

al., 2001; Heffelfinger & Newcomer, 2001; Lupien & Lepage, 2001; Wolf, 2003). 

 Prejuízos de memória associados à hipercortisolemia desencadeada por causas 

naturais (doenças e/ou estresse) ou administração exógena de GC, aguda ou crônica, são 

relatadas na literatura (Lupien & McEwen, 1997; Sauro et al., 2003; Het et al., 2005; 

Lupien et al., 2005, 2007). 
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1.6.1 – Efeitos cognitivos da administração crônica de GC 

 

O estudo do efeito crônico dos GC na memória é em geral investigado a partir do 

tratamento crônico com GC exógenos para fins terapêuticos (Alderson & Novack, 2002; 

Wolf, 2003). Tal uso promove prejuízos de memória episódica, particularmente em tarefas 

verbais, como a recordação de histórias ou listas de palavras (Keenan et al., 1995, 1996; 

Wolkowitz et al., 1997; Brown & Chandler, 2001; Alderson & Novack, 2002; Brown et al. 

2004; Monastero et al., 2004) e prejuízo de funções executivas (Brown et al., 2004), 

efeitos que permanecem estáveis enquanto os pacientes continuam a medicação (Brown 

et al., 2007). Observa-se também atrofia hipocampal e redução nos níveis de N-acetil-

aspartato, um marcador de viabilidade neuronal, na região do lobo temporal (Brown et al., 

2004).  

Com efeito, há evidências de que a elevação crônica da concentração de GC leva à 

neurodegeneração e/ou supressão da neurogênese no hipocampo (McEwen, 2001; Kim & 

Diamond, 2002; Heuser & Lammers, 2003), como um reflexo da diminuição da 

arborização dendrítica, alteração na estrutura do terminal sináptico e perda neuronal 

(Bremner, 1999; Heuser & Lammers, 2003), o que poderia alterar as funções cognitivas 

vinculadas ao hipocampo e outras estruturas do lobo temporal. A memória implícita, 

embora pouco estudada nessa literatura, parece se manter preservada (Keenan et al., 

1995, 1996). 

 Dentre as populações clínicas que apresentam déficit de memória associado aos 

GC, destaca-se a síndrome de Cushing e a doença de Alzheimer. 

A síndrome de Cushing descrita originalmente por Harvey Cushing, em 1932, é 

decorrente do excesso de glicocorticóides. A administração continuada e excessiva de 

corticóides consiste na causa mais comum. Porém, esta síndrome pode resultar também 

de adenoma hipofisário, que causa secreção excessiva de ACTH e conseqüentemente de 

cortisol, ou ainda, adenoma nas próprias glândulas adrenais (Stevens & Lowe, 2002).  

Dentre os variados sinais e sintomas típicos dessa patologia, prejuízos cognitivos, 

preferencialmente de memória episódica e em algumas tarefas de funções executivas 

(como Stroop Test e Trilhas), e redução de volume hipocampal, são comumente 

observados em pacientes com Síndrome de Cushing (Starkman et al., 1999, 2001; Forget 

et al., 2000). A hipercortisolemia, a atrofia hipocampal e a magnitude do prejuízo 
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cognitivo mostram-se correlacionados entre si (Starkamn et al., 1999, 2001). Ademais, a 

normalização da concentração de cortisol pode ocorrer em paralelo à melhora cognitiva e 

ao aumento do volume hipocampal (Starkman et al., 1999, 2003), corroborando a 

hipótese de que os efeitos deletérios na memória induzidos pelos GC estejam associados 

aos receptores GR hipocampais. Contudo, Forget e colaboradores (2002) demonstraram a 

não reversão dos prejuízos cognitivos até um ano após a normalização da concentração de 

cortisol. 

 Na doença de Alzheimer, a elevação das concentrações basais de GC e a 

irregularidade da atividade do eixo HPA estão associadas com a atrofia hipocampal e ao 

prejuízo mnêmico (Elgh et al., 2006). Sujeitos com doença de Alzheimer e 

hipercortisolemia basais apresentam pior disfunção cognitiva, indicando que o cortisol 

poderia potencializar os processos neurodegenerativos observados na doença de 

Alzheimer (ver Alderson & Novak, 2002). 

 Assim, de maneira geral pode-se concluir que a exposição crônica a altas 

concentrações de cortisol traz conseqüências deletérias aos processos cognitivos, apesar 

de que somente a memória episódica é detalhadamente estudada. Porém, tal consenso 

não se aplica aos efeitos agudos do cortisol sobre a memória (Wolf, 2003).  

 

1.6.2 – Efeitos cognitivos da administração aguda de GC 

 

 As alterações agudas em funções cognitivas associadas ao estresse ou à 

hipercortisolemia induzida farmacologicamente seguem um padrão semelhante ao 

observado na condição crônica, isto é, prejuízo de memória explícita (Wolf, 2003). Poucos 

estudos, contudo, objetivaram investigar a relação entre os GC e outros tipos de memória 

como, por exemplo, a memória implícita e operacional, incluindo funções executivas. 

Embora a maioria dos estudos aponte para o prejuízo cognitivo frente à elevação 

aguda de cortisol induzida por tratamento farmacológico ou por experimentos em 

laboratório que geram estresse (Kirschbaum et al., 1996; Lupien et al., 1997; Newcomer 

et al., 1999; Schmidt et al., 1999; Al’Absi et al., 2002; de Quervain et al., 2003; Hsu et al., 

2003; Tops et al., 2003; Wolf et al., 2004; Domes et al., 2005; Elzinga & Roelofs, 2005; 

Kuhlmann et al., 2005; Maheu et al., 2005; Brown et al., 2006; Buchanan et al., 2006; 

Nater et al., 2006; Oei et al., 2006; Smeets et al., 2006), outros estudos mostram melhora 
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cognitiva (Buchanan & Lovallo, 2001; Lupien et al., 2002; Abercrombie et al., 2003; 

Rimmele et al., 2003; Andreano & Cahill, 2006; Kuhlmann & Wolf, 2006; Nater et al., 

2007; Payne et al., 2007), ou ainda, ausência de efeito cognitivo (Newcomer et al., 1998; 

Hoffman & Al’Absi, 2004). A discrepância entre os resultados obtidos pode ser explicada 

em parte pela constatação de que a relação entre o desempenho de memória e a 

concentração plasmática de cortisol descreve uma função quadrática, caracterizada por 

uma curva dose-resposta em U-invertido (Lupien et al., 2007) (Figura 8). 

 O mecanismo neurobiológico que sustenta esta relação em U-invertido baseia-se 

na diferença de afinidade dos dois tipos de receptores para GC, como descrito 

anteriormente (MR maior afinidade ao cortisol que GR) (Carrasco & van de Kar, 2003). 

Com isso, em condições de concentrações muito baixas ou muito altas de cortisol, a razão 

entre a ocupação de MR e GR seria baixa, o que resultaria em prejuízos cognitivos. Em 

contraste, concentrações moderadas de cortisol levariam à ocupação da maioria dos 

receptores MR e somente uma parte dos receptores GR, situação que facilitaria a 

formação de memória (Lupien & McEwen, 1997; Lupien et al., 2002). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Representação da relação entre desempenho cognitivo e concentração plasmática de 
glicocorticóides (Curva em U-invertido). (Modificado de Lupien et al., 2007). 

 

A maior parte dos estudos mostra efeito cognitivo prejudicial de GC, o que não é 

surpreendente visto que a maioria dos estudos de psicofarmacologia em humanos induz à 

hipercortisolemia, condição que desloca a curva em U-invertido para a sua extrema direita, 
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na qual se dá a saturação de ambos receptores (MR e GR) (de Kloet et al., 1999; Het et 

al., 2005). 

 O deslocamento da curva em U-invertido para a sua extrema esquerda, 

caracterizada pela baixa ocupação de receptores MR e GR, foi estudado raramente. Lupien 

et al. (2002), realizaram a administração inicial de metirapona, um potente inibidor da 

síntese de cortisol, que eliciou um quadro de hipocortisolemia, revertido por meio da 

administração intravenosa de hidrocortisona, restabelecendo, assim, as concentrações 

basais de cortisol. Os resultados obtidos neste estudo indicaram que o tratamento com 

metirapona prejudicou significativamente a memória episódica, enquanto que a reposição 

com hidrocortisona restabeleceu o desempenho ao nível do grupo placebo (Lupien et al., 

2002).  

 A hipótese de que o desempenho de memória depende da razão de ocupação 

entre MR/GR é sustentada pelo estudo de Domes et al. (2005), que observaram que 

sujeitos com baixa responsividade ao tratamento com hidrocortisona (razão MR/GR alta) 

demonstraram melhor desempenho de memória verbal (episódica) que sujeitos com alta 

responsividade ao tratamento e sujeitos do grupo placebo (ambos com razão MR/GR 

baixa).  

 Estudos com parâmetros eletrofisiológicos reforçam a hipótese da ação prejudicial 

de GC na memória explícita, pois a administração de 30 mg de hidrocortisona à jovens 

saudáveis prejudicou o reconhecimento tardio de faces (uma tarefa de memória explícita e 

hipocampo-dependente) e alterou a resposta da onda P600 (componente gerado pela 

atividade hipocampal) durante o reconhecimento imediato destes estímulos (Monk & 

Nelson, 2002). 

 Há ainda outros fatores que interferem na interpretação das alterações cognitivas 

induzidas pelo cortisol, como o horário de realização do estudo e o gênero dos sujeitos 

participantes. 

 Sabendo que o bom desempenho cognitivo depende da ocupação parcial de GR, ou 

seja, o ponto mais alto da curva em U-invertido (Lupien et al., 2007) e que a concentração 

plasmática de cortisol obedece a um ritmo circadiano de liberação, com maiores 

concentrações pela manhã (revisto em Lupien et al., 2007), a administração aguda de 

cortisol no período da tarde pode melhorar o desempenho de memória. Isso ocorre devido 

à adição de cortisol exógeno à baixa concentração de cortisol endógeno neste horário, que 
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aumenta a probabilidade de ocupação parcial dos receptores GR, condição que eleva a 

razão de ocupação entre MR/GR, gerando, por fim, um incremento no desempenho 

cognitivo. 

 De fato, a administração de hidrocortisona, entre 15 e 18 horas, diminuiu o tempo 

de reação em uma tarefa de reconhecimento de palavras (Lupien et al., 2002). Het et al. 

(2005), em um estudo de meta-análise, relataram que estudos realizados no período 

matutino obtiveram “effects size” (ver abaixo) negativos, sugerindo piora no desempenho 

cognitivo, ao passo que estudos conduzidos à tarde tiveram efeitos positivos ou nenhum 

efeito. 

 Como mencionado anteriormente, o gênero dos sujeitos participantes constitui um 

outro fator interferente nos efeitos cognitivos induzidos pelo cortisol. Uhart et al. (2006) 

apontaram diferenças entre os sexos na resposta do eixo HPA a desafios psicológicos ou 

farmacológicos. Em resposta à situação de estresse psicológico, os homens apresentaram 

maior aumento na concentração plasmática de glicocorticóides comparados às mulheres, 

que apresentaram maior resposta adrenocortical frente à estimulação farmacológica do 

eixo HPA (Kirschbaum et al., 1996; Wolf et al., 2001).  A hipercortisolemia induzida por 

estresse psicológico esteve associada com a piora no desempenho de memória explícita 

somente em homens (Wolf et al., 2001). Entretanto, Kirschbaum et al. (1996) observaram 

resultados semelhantes independentemente do gênero dos sujeitos participantes do 

estudo. 

 

1.6.3 – Efeitos agudos de GC sobre tipos de memória que não a memória 

episódica 

 

 Ainda que os resultados obtidos para os efeitos agudos e crônicos dos GC apontem 

para a mesma direção, isto é, prejuízo de memória episódica, eles se restringem à 

avaliação desse tipo de memória. 

 A escolha para a investigação preferencialmente dos efeitos dos GC na memória 

explícita advém da adoção do hipocampo como estrutura determinante para a 

aprendizagem e memória, ainda que seja extensa a literatura que descreve o 

envolvimento de múltiplas regiões encefálicas na formação da memória, com ênfase em 

especial para córtex pré-frontal, amígdala, tálamo, áreas associativas posteriores, 
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estruturas subcorticais, etc. Restringir a avaliação dos efeitos dos GC sobre às memórias 

ditas hipocampo-dependentes, termo emprestado dos estudos com modelos animais, 

reforça o caráter limitante desta abordagem para estudos em humanos. Prova disto são 

as evidências de que os GC atuam como moduladores da formação da memória para 

eventos emocionais na amígdala (Roozendaal, 2000; McGaugh, 2004; LaBar & Cabeza, 

2006). 

 Os hormônios do estresse (cortisol e noradrenalina/adrenalina) secretados durante 

experiências emocionais influenciam a consolidação da memória e esta influência é 

mediada pela ativação da amígdala (devido à ativação de GR), bem como das ações da 

ativação noradrenérgica sobre esta estrutura chave no comportamento emocional (Cahill & 

McGaugh, 1998; Cahill, 2000; Roozendaal et al., 2004; de Quervain et al., 2007; van 

Stegeren et al., 2007). 

  Os resultados obtidos apóiam o modelo proposto por Roozendaal (2000, 2002, 

2003) a partir de estudos em animais. De acordo com esse modelo, a elevação das 

concentrações de GC por estresse agudo ou tratamento com GC exógenos beneficia a 

codificação e/ou consolidação da memória, ao passo que a recuperação é prejudicada. 

Tais efeitos dependem da ativação conjunta das vias noradrenérgica na amígdala 

basolateral e da ativação de receptores GR no hipocampo e amígdala (Roozendaal, 2003). 

 Dos estudos que se propuseram a investigar os efeitos agudos da hipercortisolemia 

sobre a memória não episódica, os resultados foram semelhantes aos obtidos em estudos 

do efeito crônico, ou seja, preservação de pré-ativação perceptiva (Lupien et al., 1994, 

1997; Kirschbaum et al., 1996).  Outros estudos merecem destaque por sugerirem a 

relação entre memória, GC e córtex pré-frontal (para revisão ver Lupien & Lepage, 2001; 

Lupien et al., 2007). Tal abordagem foi apenas recentemente adotada, ao se constatar a 

distribuição diferenciada dos receptores GR entre roedores e primatas. Enquanto a 

distribuição dos receptores para GC em roedores está concentrada no hipocampo e 

estruturas adjacentes, em primatas, espécies que apresentam um desenvolvimento 

neocortical mais próximo ao observado em humanos, observou-se alta densidade de 

receptores GR no córtex pré-frontal (Patel et al., 2000; Sánchez et al., 2000). Torna-se 

provável, portanto, que pela dispersão dos receptores para MR e GR em outras regiões 

encefálicas no Homem, os efeitos negativos dos GC em processos cognitivos devam-se 

não exclusivamente à ação deste hormônio no hipocampo, mas envolvem as ações 
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combinadas e/ou isoladas dos receptores MR e GR em várias regiões encefálicas incluindo 

efeitos em receptores GR no córtex pré-frontal. 

Sabendo que a integridade do córtex pré-frontal é essencial para o bom 

desempenho em tarefas de memória operacional/funções executivas (D’Esposito et al., 

2000; Nyberg et al., 2003; Müller & Knight, 2006), alguns poucos estudos investigaram a 

possível ação dos glicocorticóides administrados de forma aguda no córtex pré-frontal 

humano e verificaram efeitos cognitivos também nesses domínios. 

Sujeitos submetidos ao contexto de estresse psicossocial ou submetidos a um 

tratamento com um GC exógeno apresentaram prejuízo em diferentes tarefas, como: a) 

no teste de dígitos direto (Elzinga & Roelofs, 2005), que avalia a alça fonológica, b) em 

uma tarefa de reconhecimento de itens que recruta particularmente o domínio executivo 

atualização (Oei et al., 2006; Watson et al., 2006), e c) em tarefas de rotação espacial 

(Kirschbaum et al., 1996), que avalia o componente visuo-espacial da memória 

operacional e que em geral envolve funções executivas (Miyake et al., 2001). 

Contrariamente, Wolf et al. (2001) observaram prejuízos no teste de dígitos direto, mas 

não em outras tarefas de função executiva, como o Stroop. 

Alguns estudos não observaram alteração de memória operacional após indução de 

estresse ou tratamento com GC sintéticos. Os testes empregados foram: 2-back (Monk & 

Nelson, 2002), teste de dígitos direto e inverso (Hoffmann & Al’Absi, 2004; Kuhlmann et 

al., 2005; Smeets et al., 2006), Continuous Performance Test (CPT) (Newcomer et al., 

1999; Abercrombie et al., 2003), teste de Stroop (Newcomer et al., 1999) e PASAT 

(Newcomer et al., 1998). Contudo, a adoção de amostra de pacientes e não de sujeitos 

saudáveis (Newcomer et al., 1998) e falhas no desempenho experimental (Hoffman & 

Al’Absi, 2004) podem ter suprimido o real efeito dos GC na memória operacional.  

Ainda que os efeitos dos GC em tarefas de memória operacional mostram-se 

conflitantes, há evidências de que a memória operacional parece ser mais sensível do que 

a memória explícita aos efeitos agudos da administração de glicocorticóides (Young et al., 

1999; Lupien et al. 1999; Hsu et al., 2003), corroborando a hipótese da ação dos GC em 

receptores GR no córtex pré-frontal humano. 
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1.7 – O presente estudo (Justificativa) 

 

Os estudos que trataram da avaliação de efeitos cognitivos dos GC na literatura 

basearam-se primordialmente em tarefas de memória episódica, as quais são dependentes 

da integridade de estruturas do lobo temporal medial, especialmente o hipocampo. Tal 

direcionamento é advindo dos trabalhos em modelos animais, que descrevem os efeitos 

deletérios da corticosterona em tarefas hipocampo-dependentes e a preservação em 

tarefas hipocampo-independentes (Conrad, 2006). 

Contudo, com a descoberta da alta densidade de receptores GR no córtex pré-

frontal de primatas (Patel et al., 2000; Sánchez et al., 2000), os trabalhos que investigam 

os efeitos dos GC sobre a cognição humana passaram só recentemente a incluir em suas 

baterias de teste tarefas de memória operacional e funções executivas, que estão 

diretamente relacionadas à atividade de áreas corticais associativas, incluindo o córtex 

pré-frontal (Smith & Jonides, 1999; Collette & van der Linden, 2002). Entretanto, não há 

um consenso na literatura acerca dos efeitos dos GC sobre a memória operacional. Isso se 

deve principalmente pela utilização de protocolos experimentais que não avaliam os 

diferentes subtipos de memória operacional, incluindo os distintos domínios de funções 

executivas recentemente propostos (Miyake et al., 2000; Jurado & Rosselli, 2007). 

Geralmente são empregadas tarefas atencionais simples ou de manutenção de 

informações por curto período de tempo, que melhor refletem o antigo conceito de 

memória de curto prazo. 

Os testes neuropsicológicos adotados no presente estudo avaliaram ambos 

componentes de retenção de informações da memória operacional (alça fonológica e 

esboço vísuo-espacial), retentor episódico, bem como os diferentes domínios de funções 

executivas, incluindo alternância entre tarefas, inibição de respostas, manipulação e 

manutenção de informações, planejamento e dupla tarefa (divisão de atenção). Deve-se 

manter em mente, todavia, que ainda não há na literatura testes “puros” desses domínios 

cognitivos executivos, isto é, nenhuma dessas tarefas mensura somente um subtipo 

dessas habilidades. Foram, assim, empregadas tarefas que se mostraram dissociáveis em 

trabalhos de diversas naturezas, incluindo primordialmente estudos de diferenças 

individuais como de Miyake et al. (2000). Outras tarefas empregadas foram: memória 
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episódica e semântica, pré-ativação, de desempenho psicomotor e/ou habilidades de 

codificação e a avaliação subjetiva de sintomas somáticos. 

No Experimento 1, a dexametasona (DEX), um GC exógeno e seletivo para 

receptores GR, que aparecem em grande quantidade em regiões frontais em primatas, foi 

adotado para a investigação dos efeitos agudos dos GC sobre a cognição humana. Devido 

à forte relação entre a atividade pré-frontal e o desempenho em tarefas de diferentes 

subtipos de memória operacional/tarefas executivas (Smith & Jonides, 1999), o 

tratamento com DEX constitui um bom modelo para investigar as ações diretas da 

ativação desses receptores sobre esses tipos de memória. Porém, os estudos que 

adotaram a DEX para a manipulação do eixo HPA compartilham das mesmas limitações 

metodológicas dos estudos com hidrocortisona ou cortisona. Isto é, limitaram-se a avaliar 

um único subtipo de memória (em geral episódica) que em geral encontra-se prejudicada. 

Poucos estudos investigaram os efeitos da administração de DEX sobre a memória 

operacional / funções executivas, mas nenhum incluiu em sua bateria de testes tarefas de 

avaliação de diversos domínios executivos.  

Não há consenso sobre a capacidade da DEX em atravessar a barreira hemato-

encefálica e/ou qual a dose necessária para que haja influxo desta droga no encéfalo (de 

Kloet, 1997, 2000). Assim, duas hipóteses para explicar os efeitos cognitivos da DEX 

podem ser aventadas, ou seja, os efeitos cognitivos agudos da administração de DEX 

podem refletir: 1) um estado de hipocortisolismo central, o qual estaria associado à 

supressão dos níveis endógenos de cortisol e à não entrada de DEX no encéfalo; ou 2) 

ação direta deste GC em receptores GR centrais.  

No caso dos efeitos cognitivos da DEX serem devidos a um quadro de 

hipocorticolismo, doses diferentes capazes de igualmente inibir o eixo HPA deveriam eliciar 

efeitos semelhantes e não dose-dependentes, já que a droga não atravessaria a barreira 

hemato-encefálica e a concentração de cortisol endógena estaria inibida. Diferentemente, 

efeitos dose-dependentes com concomitante inibição do eixo HPA deveriam refletir o 

influxo de DEX no SNC.  

Portanto, foram aqui empregadas três doses de DEX. A menor dose foi selecionada 

por ser capaz de inibir o eixo HPA e prejudicar a memória de longo prazo em trabalhos 

anteriores (Bremner et al., 2004). Com as doses maiores buscou-se atingir uma 

concentração sanguínea que permitisse a penetração da substância no SNC.  
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As três doses de DEX (2,0, 4,0 e 6,0 mg/dia) foram administradas por dois dias 

consecutivos, seguindo o protocolo proposto por Bremner et al. (2004). A avaliação 

neuropsicológica ocorreu na tarde seguinte à ingestão da segunda cápsula (ver Materiais e 

Métodos). A administração de DEX ou placebo por dois dias consecutivos deu-se pelo fato 

de que uma dose única poderia não ser suficiente para suprimir totalmente a secreção 

endógena de cortisol (Watson et al., 2006). Ainda assim, essa manipulação é considerada 

aguda (Bremner et al., 2004). 

Foi observada supressão da produção de cortisol por todas as doses de DEX e 

efeitos diferentes entre as doses no experimento 1, o que seria compatível com a idéia de 

que houve entrada da DEX no SNC. De modo a confirmar essa hipótese, realizou-se um 

segundo experimento no qual foi administrado um GC que sabidamente atravessa a 

barreira hemato-encefálica. Efeitos no mesmo domínio cognitivo sensíveis aos efeitos da 

dose de DEX, que supostamente atravessou a barreira, dariam suporte à essa suposição.   

No Experimento 2, a hidrocortisona (CORT) foi a droga de escolha para levar a um 

quadro de hipercortisolemia, por ser um fármaco sintético análogo ao hormônio 

endógeno, apresentando, assim, as mesmas características biológicas do que o cortisol, 

como afinidade de ligação dos receptores para GC (MR e GR), permeabilidade através da 

barreira hemato-encefálica e atividade supressora do eixo HPA ao nível central (Czock et 

al., 2005). Teria sido ideal usar um agonista GC que atravessa a barreira hemato-

encefálica e é seletivo para receptores GR, mas tal composto não é conhecido. Já a 

escolha da dose administrada (30 mg em dose única e oral) teve como objetivo mimetizar 

a quantidade de cortisol liberado pelas glândulas adrenais frente a uma situação de 

estresse (Newcomer et al., 1999; Abercrombie et al., 2003), gerando um quadro agudo de 

hipercortisolemia. Além disso, essa dose é próxima àquela usada em estudos (25 mg) dos 

efeitos cognitivos de corticóides citada em um estudo de meta-análise (Het et al., 2005). 
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2 – OBJETIVOS 
 

O presente trabalho teve como objetivo principal investigar o efeito agudo de 

glicocorticóides que agem em receptores GR (dexametasona) e MR e GR (hidrocortisona) 

sobre as funções cognitivas:  

 

a) Memória explícita (episódica e semântica); 

b) Memória implícita (pré-ativação perceptual); 

c) Memória operacional (excluindo funções executivas); e 

d) Funções executivas, incluindo subtipos representativos de diferentes domínios dessas 

funções. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS (EXPERIMENTO 1) 
 

3.1 – Sujeitos 

 

Participaram deste experimento 40 sujeitos do sexo masculino, saudáveis, com 

idade entre 18 a 35 anos, com no mínimo 11 anos de escolaridade (equivalente ao ensino 

médio completo) e que tinham o português como primeira língua. 

 

3.2 – Tratamentos 

 

Formulados em cápsulas idênticas contendo dexametasona 2,0 mg (DEX 2,0; 

N=10), dexametasona 4,0 mg (DEX 4,0; N=10), dexametasona 6,0 mg (DEX 6,0; N=10) e 

lactose (placebo, PLA; N=10). 

 

3.3 – Procedimento 

 

O recrutamento dos sujeitos foi realizado junto ao Complexo UNIFESP/EPM – 

Hospital São Paulo. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos e 

procedimento do experimento e responderam a questionários de avaliação de nível de 

ansiedade traço e estado (IDATE, Biaggio & Natalício, 1979 – Anexo 10) e depressão 

(Inventário Beck de depressão, ver Gorenstein & Andrade, 1996 – Anexo 11), bem como 

um questionário sobre histórico clínico e estado físico (Anexo 9). 

 Os critérios de exclusão foram: índice de massa corporal (IMC) menor do que 20 

ou maior do que 25 kg/cm², portadores de doenças que pudessem interferir com os 

resultados da pesquisa (doenças endócrinas ou com manifestação neurológica ou 

psiquiátrica), terapia com corticóides nos últimos seis meses, relatos de presença de 

déficits de aprendizagem/hiperatividade, de problemas de sono, problemas de audição ou 

visão, indicação de níveis de traço de ansiedade maior do que a média ± DP da população 

brasileira e depressão (escala Beck) maiores do que os esperados para população não 

clínica (ver Gorenstein & Andrade, 1996), dependência de álcool ou drogas de abuso e 

terapia com drogas psicotrópicas que sabidamente alteram a memória e outros processos 

cognitivos. 
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 Os sujeitos selecionados assinaram um termo de consentimento informado para a 

participação na pesquisa (Anexo 7) e uma amostra de sangue foi colhida para avaliar 

hemograma, glicemia, níveis de Na+/K+, análise de VHS e dosagem das concentrações de 

ACTH e cortisol (ver tópico 3.6) 

Este foi um estudo duplo-cego e com grupos paralelos de tratamento. Os sujeitos 

foram aleatoriamente alocados em um dos quatro grupos de tratamento agudo: 

dexametasona 2,0 mg v.o. (DEX 2,0), dexametasona 4,0 mg v.o. (DEX 4,0), 

dexametasona 6,0 mg v.o. (DEX 6,0) ou lactose (placebo, PLA). A administração dos 

fármacos deu-se por via oral por dois dias consecutivos, às 23h00. A avaliação 

neuropsicológica teve início às 14h00 do dia seguinte à segunda dose do tratamento 

proposto. O procedimento do tratamento farmacológico adotado nesse experimento segue 

o protocolo sugerido por Bremner et al. (2004). 

Os sujeitos foram avaliados individualmente em uma única sessão com duração 

aproximada de 90 minutos. A bateria de testes selecionada abrangeu três domínios 

cognitivos principais: memória explícita, implícita e memória operacional – incluindo 

funções executivas (ver item 3.4).  O Anexo 13 traz um modelo dos testes 

neuropsicológicos aqui adotados, com uma breve descrição de cada teste. Ao final da 

sessão foi colhida uma amostra de sangue e os mesmos parâmetros sanguíneos da sessão 

pré-teste foram avaliados. 

 De modo a controlar causas potenciais de variação comuns a estudos de avaliação 

cognitiva, foram ainda tomados os seguintes cuidados: a) as instruções de testes foram 

padronizadas e lidas pelo experimentador ou pelo próprio sujeito; b) as condições 

experimentais foram as mesmas para todos os sujeitos, isto é, o experimentador, o 

espaço físico, a iluminação, a temperatura e o isolamento acústico foram mantidos 

constantes; c) a sessão experimental seguiu o mesmo padrão de horário para todos os 

sujeitos; d) um treinamento foi realizado para assegurar que os sujeitos compreenderam 

as tarefas; e) antes do início do estudo, o experimentador foi treinado na operação dos 

equipamentos e na aplicação dos testes. 
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Figura 7: Esquema do protocolo adotado para o experimento 1. 

 

3.4 – Bateria de Testes 

 

3.4.1 – Memória Operacional 

 

Dígitos – WAIS-R (Wechsler, 1981): Esta tarefa é subdividida em duas partes – ordem 

direta e ordem inversa. Na ordem direta, o experimentador lê uma seqüência de dígitos na 

razão de um número por segundo. Após a apresentação de cada seqüência o sujeito deve 

repetir os números na ordem em que foram lidos. Quando ocorrem erros, o sujeito tem a 

oportunidade de realizar o teste com outra seqüência de mesmo número de dígitos. O 

escore é o número de dígitos na seqüência máxima repetida corretamente. Na ordem 

inversa, o formato do teste é o mesmo, porém o sujeito deverá recordar os números de 

trás para frente. Os objetivos do teste na ordem direta e inversa são avaliar a capacidade 

de armazenamento e reverberação na memória imediata verbal (alça fonológica) e a 

capacidade de manter e manipular informações (executivo central), respectivamente, 

sendo o subtipo de função executiva ainda não de consenso, mas considerado de 

atualização (ver Honey et al., 2003). 

 

Blocos de Corsi (ver Kessels et al., 2000, versão computadorizada adaptada de Miyake 

et al., 2000): Na versão direta do teste são mostrados conjuntos de 9 blocos (caixas 

pretas sobre fundo branco) dispostos aleatoriamente na tela do computador. Na primeira 

seqüência, dois blocos mudam de cor seqüencialmente com intervalos de 1 s e o sujeito 

deve indicar com o “mouse” a mesma seqüência apresentada. Em caso de acerto a 

seqüência aumenta até que o sujeito cometa dois erros com o mesmo número de itens. 

Posteriormente, o sujeito realiza uma versão indireta do teste, indicando as seqüências de 

trás para frente. Em cada seqüência, a disposição dos blocos na tela do computador foi 
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aleatória, de modo a diminuir a probabilidade de que os sujeitos utilizem estratégias 

verbais para a recordação (ver Miyake et al., 2001). Na ordem direta, esse é um teste de 

memória operacional vísuo-espacial, ao passo que na indireta, de funcionamento do 

executivo central. 

 

Paced Auditory Serial Addition Test – PASAT (Gronwall, 1977): É um teste de 

avaliação do executivo central, primordialmente do domínio atualização. Esse teste 

consiste na apresentação oral de 61 números de 1 a 9 distribuídos ao acaso. A tarefa do 

sujeito é realizar operações matemáticas de adição a cada dois números apresentados, de 

forma que cada novo número seja somado àquele que imediatamente o precedeu. Por 

exemplo, na seqüência de números 7, 5, 1, 4, o sujeito deverá responder em voz alta 12, 

6, 5. Foram utilizadas duas versões do teste com diferentes velocidades entre a 

apresentação dos estímulos: 2,4 e 1,2 s. Os escores são o número de respostas corretas, 

incorretas e omissões. 

 

Stroop test (Stroop, 1935): Esse teste avalia funções executivas, mais especificamente o 

subtipo inibição (Alvarez & Emory, 2006). Ele é dividido em três partes e tem como tarefa 

a nomeação das cores do material apresentado. Por exemplo, frente a um retângulo 

vermelho na parte A, o sujeito deve responder VERMELHO. Na parte B, para palavra 

TUDO grafada em verde, o sujeito deve responder VERDE. E na parte C, para a palavra 

VERDE grafada em vermelho, o sujeito deve responder VERMELHO. Essa tarefa tem como 

objetivo avaliar a flexibilidade em dirigir a atenção, resistência à interferência e inibição de 

comportamento, uma vez que na parte C as palavras escritas são nomes de cores não 

coincidentes com a cor com as quais foram impressas. Cada uma das partes desse teste é 

composta por 24 estímulos (versão reduzida). Os escores são o tempo necessário para a 

realização da tarefa (A, B e C) e o número de erros.  

 

Teste de Trilhas (Strauss et al., 2006): Na parte A, o sujeito é instruído a ligar 25 

círculos numerados. Na parte B, o procedimento é o mesmo, porém exige que o sujeito 

intercale entre números e letras na realização da tarefa (ex: 1-A-2-B-3-C, e assim por 

diante). Ambas as partes requerem habilidades visuais e motoras, porém a parte B recruta 

aspectos das funções executivas (alternância; Jurado & Rosselli, 2007). Os escores são o 
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tempo para a realização da tarefa e número de erros cometidos. . Para avaliar a 

alternância, excluindo desempenho psicomotor e habilidades visuais, subtrai-se o tempo 

de realização da parte A da parte B (custo da alternância ou “shifting cost”). 

 

Fluência verbal – FAS (Spreen & Benton, 1969): Nesta tarefa é solicitado ao sujeito que 

fale o maior número de palavras que se iniciam com as letras F, A e S, em um minuto 

para cada letra. O objetivo do teste é avaliar a fluência verbal, ou seja, a habilidade de 

gerar palavras espontaneamente. Constitui um teste clássico de função executiva (subtipo 

ainda indeterminado), pois o sujeito deve manter em mente uma série de regras que 

devem ser cumpridas ao longo da geração das palavras. O escore é o número de palavras 

geradas em resposta a cada letra e erros cometidos (por exemplo, repetição e palavras 

não iniciadas com a letra proposta).  

 

Alternância aritmética: Nessa tarefa o sujeito é solicitado a realizar cálculos 

matemáticos de adição (+1) e subtração (−1) alternadamente. Esses cálculos são 

realizados em uma planilha que contem 120 números de 2 algarismos cada. Assim, por 

exemplo, na seqüência 37, 28, 84 e 16, o sujeito deveria escrever ao lado de cada 

número, 38, 27, 85 e 15. O escore é determinado pelo número de operações matemáticas 

corretamente realizadas em um período de 2 minutos. Os erros (cálculos incorretos e 

falhas na alternância) também são anotados. Assim como no teste de trilhas, a tarefa de 

alternância aritmética exige a alternância de foco (Miyake et al., 2000), permitindo assim, 

a avaliação desse domínio de função executiva. 

 

Dupla tarefa: A tarefa de alternância aritmética foi também realizada com atenção 

dividida, um subtipo de função executiva. Nesse caso, a função executiva avaliada foi a de 

atenção dividida. Concomitantemente à realização das operações matemáticas alternadas, 

o sujeito deveria gerar palavras pertencentes a duas categorias semânticas (profissões e 

meios de transporte). Essa versão, sob atenção dividida, foi realizada por dois minutos, 

sendo, palavras da categoria profissões geradas no primeiro minuto e da categoria meios 

de transporte no tempo restante. Foi destacado ao sujeito a importância de se realizar 

ambas as tarefas ao mesmo tempo, não devendo, portanto, priorizar qualquer uma das 

tarefas propostas. Os escores foram o número de operações matemáticas corretamente 
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realizadas, de palavras geradas e erros cometidos (cálculos incorretos, falhas na 

alternância e palavras não pertencentes à categoria proposta).  

 

Teste do zoológico (Wilson et al., 1996): O objetivo dessa tarefa de função executiva 

(domínio planejamento; Wilson et al., 1996) consiste em visitar diversos locais (por 

exemplo, jaula do leão, recanto dos pássaros, etc) em um mapa de um jardim zoológico. 

Ao realizar sua visita, o sujeito deve ficar atento às regras do teste, tais como: início e fim 

em um determinado ponto do mapa, impossibilidade da passagem por algumas vias 

repetidamente, etc. Para que o menor número de erros seja cometido, o sujeito deve 

planejar o trajeto. Os mapas e as regras foram constituídos de modo a existir apenas 

quatro variações de rota que pode ser seguida sem que nenhuma regra seja infringida. 

Este teste é aplicado em duas versões, alta e baixa demanda cognitiva. Na primeira 

versão, de alta demanda cognitiva, o sujeito deve planejar e executar um roteiro de visita 

ao zoológico que atenda às regras pré-estabelecidas. Na segunda versão, de baixa 

demanda cognitiva, é solicitado ao sujeito que se limite a seguir o roteiro apresentado, 

isento de erros. Nessa versão, o planejamento não é o fator preponderante (uma vez que 

o roteiro é entregue pronto e isento de erros), mas o principal fator analisado é a 

capacidade do sujeito em executar programas pré-determinados. O desempenho nessa 

tarefa é mensurado pelo tempo que o sujeito despende na execução de cada uma das 

versões. Também é atribuído um escore baseado no número de locais visitados e erros 

cometidos. 

 

Geração Aleatória de Números – GAN: Este é um teste clássico de função executiva. 

Neste teste o sujeito é instruído a gerar números entre 1 a 9, aleatoriamente, devendo, 

portanto, evitar a geração de seqüências pré-definidas, como por exemplo, 3, 4, 5, 6 ou 9, 

8, 7 ou 3, 6, 9.  Para facilitar o entendimento do conceito de aleatoriedade é dito ao 

sujeito para imaginar um chapéu que contenha 9 bolas numeradas de 1 a 9. Ao se tirar 

uma das bolas, diz-se qual o número sorteado e então, a bola é devolvida para o chapéu 

para um novo sorteio. Devem ser gerados 100 números numa freqüência de um dígito a 

cada dois segundos (GAN 2s) e outros 100 números na freqüência de um dígito a cada 

segundo (GAN 1s). 
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A seqüência de números gerada é anotada e os escores são atribuídos de acordo 

com os critérios sugeridos por Towse & Neil (1998) e Ho et al. (2004) 1. Alguns dos índices 

de aleatoriedade foram calculados pelo Software RgCalc, com distribuição gratuita pela 

internet (http://www.pc.rhbnc.ac.uk/cdrg/rgcpage.html). Subtipos específicos de funções 

executivas são relacionados a índices de aleatoriedade distintos. 

 A partir da seqüência de 100 números gerados aleatoriamente foi possível calcular 

uma série de índices de aleatoriedade, tais como: favoritos 1, favoritos 2, favoritos 8, 

favoritos 9, “count score” 1, “count score” 2, redundância, “RNG Evans”, “coupon”, 

“turning point index” (TPI), “runs”, “repetition gap” e adjacência. Para maiores detalhes 

sobre os índices de aleatoriedade ver Anexo 6). 

A geração aleatória de números envolve múltiplos processos, como: manutenção 

da extensão do “set” (por exemplo, números entre 1 e 9), das instruções da tarefa e do 

próprio conceito de aleatoriedade na memória de longo prazo; integração dessa 

informação e sua concomitante manutenção “on line” na memória operacional para 

produzir seqüências aleatórias de números, a qual requer a adoção de estratégias que 

envolvam a seleção de respostas apropriadas, por meio da inibição de respostas 

inapropriadas (por exemplo, 1-2-3); monitoramento das respostas; e modificar ou alternar 

as estratégias empregadas, mantendo assim a aleatoriedade requisitada pela tarefa 

(Jahanshahi et al., 2006). 

A tarefa de GAN necessita de processos controlados pelo executivo central, 

estando este associado ao monitoramento e modificação da resposta para garantir a 

conformidade com o requerimento da tarefa, exercendo um controle “top-down” que 

ativamente suprime o viés de contagem (ascendente ou descendente), o que levaria à 

                                                           
1  Towse & Neil (1998) estabeleceram, por meio de análise de componentes principais, fatores comuns 

de aleatoriedade entre os vários índices propostos e sugeriram dois fatores principais, sendo: a) Uso de 

respostas equipotentes, que avalia a freqüência com que cada número é produzido considerando a geração 

equipotente entre os números. Esse fator associa-se com as funções de atualização e monitoramento de 

elementos na memória operacional. Os índices de aleatoriedade associados a esse fator são: redundância, 

“repetition gap”, “coupon” e RNG Evans; e b) Uso de associações dominantes, o qual mostra-se sensível ao 

grau com que seqüências previamente aprendidas são geradas, como por exemplo, seqüências crescentes (4 – 

5 – 6) ou decrescentes (8 – 7 – 6). Está associado com a habilidade de inibir respostas dominantes. São 

índices de aleatoriedade associados a esse fator: RNG Evans, TPI, adjacência e “runs”. Outros estudos 

reforçam tais fatores de aleatoriedade (Peters et al., 2007; Miyake et al., 2001). 
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geração de respostas habituais ou estereotipadas, um processo automático (Jahanshahi et 

al., 2006). 

Estudos de neuroimagem, estimulação magnética transcraniana e potencial 

evocado demonstram o envolvimento do córtex pré-frontal dorsolateral durante a 

realização da tarefa de geração aleatória (Jahanshahi et al., 2000; Joppich et al., 2004). A 

implementação do controle inibitório, primordial para o sucesso na GAN, requer a 

interação entre o córtex pré-frontal e estruturas subcorticais. Um estudo de PET com 

sujeitos saudáveis durante a tarefa de geração aleatória mostrou a hiperativação do globo 

pálido associado à atividade pré-frontal conforme aumenta-se a velocidade com que cada 

novo número deva ser gerado (Dirnberger et al., 2005). 

 

3.4.2 – Memória Explícita 

Rey auditory-verbal learning test – RAVLT (memória episódica) (Lezak et 

al.,2004): Este teste consiste em uma lista de 15 palavras não relacionadas (lista A) que é 

lida em voz alta para o sujeito com um segundo de intervalo entre as palavras. A lista é 

lida cinco vezes e após cada leitura o sujeito é instruído a recordar as palavras da lista. Em 

seguida, uma segunda lista de 15 palavras (lista B) é apresentada (interferência) e 

seguida de recordação. Na seqüência é solicitado ao sujeito que se recorde novamente 

das palavras da primeira lista, desta vez sem nova leitura. Após 30 minutos, o sujeito deve 

recordar as palavras da primeira lista (memória tardia) e realizar o reconhecimento das 

mesmas. O objetivo deste teste é avaliar a memória imediata (concepção clássica de 

memória de curto prazo; primeira recordação das listas A e B), aprendizagem de memória 

episódica (incremento da recordação da primeira para a quinta leitura da lista A), 

resistência à interferência e memória episódica tardia. 

 As variáveis analisadas são: curva de aprendizagem, interferência retroativa, 

interferência proativa, esquecimento e reconhecimento (Malloy-Dinis, 2000). A 

interferência retroativa, definida como a razão entre a recordação tardia da lista A (após 

leitura da lista B) e a última recordação imediata da lista A (após a quinta leitura), 

determina o grau de influência da apresentação da lista B na aprendizagem da lista A. A 

interferência proativa (calculada como a razão da recordação imediata da lista B pela 

recordação imediata após a primeira leitura da lista A) determina o grau de influência da 

apresentação da lista A na aprednizagem da lista B. O esquecimento é gerado a partir da 
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razão entre a recordação tardia da lista A após 30 minutos e a recordação tardia da lista A 

imediatamente após a recordação da lista B. O reconhecimento considera o número de 

palavras da lista A corretamente reconhecidas. 

 

Recordação de Histórias (memória episódica) (Correa & Gorenstein, 1988a, 1988b): 

Este teste consiste na leitura em voz alta, pelo experimentador, de duas histórias curtas 

compostas por 14 itens com estrutura completa de significado. O sujeito é orientado sobre 

a posterior recordação das histórias, a qual dar-se-á imediatamente após a leitura das 

mesmas, ou evocação imediata, que avalia o conceito clássico de memória de curto prazo, 

ou é ainda uma medida de funcionamento do retentor episódico (Baddeley, 2000; 

Baddeley & Wilson, 2002). Após 30 minutos aproximadamente deve ocorrer a evocação 

tardia da história, ou medida de memória episódica. Para a correção, dá-se um ponto para 

quando o sujeito recorda um dado item da história com as mesmas palavras da história 

original e meio ponto para quando recorda do significado do item, ou emprega palavras 

diferentes da história original. Imediatamente após a recordação tardia, o sujeito deve 

reconhecer os 14 itens que compõem a história. Para isso, o experimentador lê três 

alternativas em ordem aleatória, sendo que somente uma delas corresponde ao trecho 

original. O sujeito deve indicar qual é a alternativa correta. Os escores são o número de 

itens lembrados na evocação imediata e tardia e o número de itens corretamente 

reconhecidos. 

 

Fluência semântica (memória semântica): Neste teste é solicitado ao sujeito que fale 

o maior número de palavras representantes das seguintes categorias: animais, frutas, 

ferramentas e partes do corpo humano. O sujeito tem um minuto para cada categoria. O 

escore é o número de palavras geradas e erros cometidos (por exemplo, repetição e 

palavras não pertencentes à categoria). Este é um teste de avaliação de memória 

semântica, mas devido à alta demanda atencional é frequentemente considerado uma 

tarefa da função executiva de acesso à memória de longo prazo (Baddeley, 2007). As 

categorias empregadas, assim como aquelas usadas na dupla tarefa (ver acima), foram 

selecionadas a partir de um estudo piloto com cerca de 100 estudantes universitários que 

listaram o maior número possível de exemplares de diversas categorias incluídas no 

estudo clássico de Battig & Montague (1969).  
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3.4.3 – Memória Implícita 

 

Figuras possíveis e impossíveis (Schacter & Cooper, 1993): O objetivo dessa tarefa é 

avaliar a pré-ativação. Para isso, na fase de estudo são apresentadas 20 figuras por 5 

segundos cada, sendo 10 figuras possíveis (objetos que poderiam apresentar uma 

estrutura compatível com o mundo tridimendional) e 10 figuras impossíveis (objetos com 

margens e superfícies ambíguas resultando numa estrutura que não poderia existir 

fisicamente em 3D). A tarefa nessa fase é determinar se cada uma das figuras está 

direcionada para a esquerda ou direita. Na fase de teste, a tarefa consiste na classificação 

da figura apresentada como sendo possível ou impossível de existir tridimensionalmente. 

São apresentadas 40 figuras, sendo 20 possíveis e 20 impossíveis, metade das quais já foi 

apresentada na fase de estudo (10 possíveis e 10 impossíveis). Cada estímulo é 

apresentado por 100 ms. O escore corresponde ao número de acertos obtidos na fase de 

teste e na medida de pré-ativação, determinada pela subtração do número de acertos 

obtidos para as figuras estudadas (figuras vistas na fase de estudo) e distratoras (figuras 

novas). 

 

3.4.4 – Outro teste cognitivo 

 

Teste de Substituição de Dígitos por Símbolos (DSST) (Wechsler, 1955): Mensura 

habilidade de codificação e envolve funções cognitivas e de associação, bem como 

aspectos motores. Consiste na substituição dos números por símbolos correspondentes, 

em 90 segundos. O escore é o número de dígitos substituídos corretamente. 

 

3.5 – Escalas de Humor e Sintomas Somáticos 

 

Inventário de depressão de Beck: É uma medida de auto-avaliação de depressão, 

sendo constituída por 21 itens com quatro afirmações cada (0 a 3), representando três 

dimensões: cognição-afeto, auto-depreciação e somática (Gorestein & Andrade, 1996). A 

tarefa do sujeito é escolher qual afirmação melhor se aplica ao seu estado atual para cada 

um dos itens. Esta escala foi usada na triagem dos sujeitos (ver item procedimento). 
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Inventário de ansiedade traço-estado – IDATE (Biaggio & Natalício, 1979): Consiste 

em duas escalas de 20 afirmações cada que fornecem um escore global referente à 

propensão do sujeito à ansiedade (traço de ansiedade) e a como o sujeito se sente no 

momento (estado de ansiedade). Estas escalas foram usadas na triagem dos sujeitos (ver 

item procedimento). 

 

Escalas Analógicas de Sintomas Somáticos (BSS; modificada de Greenwood et al., 

1975): Consiste de 18 escalas analógicas de 100 mm cada correspondentes a diferentes 

sintomas somáticos, que foram analisadas individualmente (Anexo 12). 

 

3.6 – Análise Laboratorial 

Foram realizadas coletas de sangue de todos os sujeitos para: 1) hemograma, 2) 

glicemia, 3) Na+/K+, para avaliação do equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico, 4) análise 

de VHS, prova de atividade inflamatória inespecífica (Santos et al., 2000) e 5) dosagem 

das concentrações de ACTH e cortisol, com o objetivo de se avaliar a atividade do eixo 

HPA (Noble, 2002). A obtenção de parâmetros clínicos normais nos quatro primeiros 

exames (hemograma, glicemia, Na/K e VHS) foram pré-requisitos para que os sujeitos 

pudessem receber o tratamento farmacológico proposto nesse estudo (Anexos 2 e 3). 

As amostras de sangue foram analisadas pelo Laboratório da AFIP (Associação 

Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia). As concentrações de cortisol e ACTH plasmáticos 

foram determinadas por dosagem no soro por quimioluminescência. A determinação da 

glicemia deu-se pelo método enzimático (hexoquinase II) e das concentrações de sódio e 

potássio, por dosagem por eletrodo íon-seletivo. Métodos automatizados foram 

empregados na determinação dos valores de VHS e hemograma.  

 

3.7 – Análise Estatística  

 

Para a realização das análises inferenciais, as variáveis numéricas foram 

inicialmente testadas quanto a normalidade pelo teste K-S (Kolmogorov-Smirnov) e a 

igualdade de variância pelo teste de Levene. Adotou-se testes não-paramétricos (Kruskal-

Wallis) para variáveis que não obedeceram aos critérios de homogeneidade de variância 

e/ou distribuição normal. Para as demais, realizou-se análises de variância (ANOVAs), 
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tendo sido os contrastes realizados pelo teste t de Tukey. Quando não especificado nos 

resultados, as ANOVAs foram de uma via e tiveram tratamento/grupo como fator. Para as 

variáveis nominais, foram adotadas análises Kruskal-Wallis. O nível de significância 

empregado foi de p<0,05. 

 Adicionalmente às análises inferenciais, determinou-se a magnitude do efeito 

(“effect size”), que, como o próprio nome indica, é um índice que mensura a força ou 

magnitude do efeito do tratamento proposto, como uma forma de quantificar a diferença 

observada entre dois grupos (Rice & Harris, 2005). Dentre os vários índices de “effect 

size” disponíveis, foi adotado o Cohen d, o qual é calculado aplicando-se a fórmula abaixo.  

 

d = (MédiaA – MédiaB) / SPooled 

 

Os valores de Cohen d foram calculados a partir de um software de distribuição 

livre (Watkins, 2003). Valores de d para efeitos de pequena, média e grande magnitude 

são, respectivamente, 0,2, 05 e 0,8 (Rice & Harris, 2005) 2. 

 

                                                           
2  O “effect size” é equivalente ao z-score da distribuição normal. Por exemplo, um Cohen d de 0,8 para 

um teste de memória verbal significa que a pontuação média do grupo experimental é 0,8 desvio padrão 

acima da média do grupo controle, de tal maneira que a manipulação aplicada aos sujeitos do grupo 

experimental promoveu uma melhora de grande magnitude no teste de memória verbal (Coe, 2002). 
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4 – RESULTADOS 
 

 Não houve nenhuma diferença entre os grupos para as variáveis demográficas, 

IMC, IDATE traço e estado e escala de depressão de Beck (Tabela 2), indicando a 

homogeneidade da amostra selecionada. 

Tabela 2: Dados socio-demográficos (idade e escolaridade), índice de massa corpórea (IMC) e 
estado de humor (Idate e Beck) por tratamento. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

F P 

Idade (em anos) 21,4 ± 2,5 23,9 ± 3,6 22,5 ± 2,9 22,6 ± 2,5 1,23 0,31 

Escolaridade (em anos) 13,6 ± 1,6 15,2 ± 2,3 14,5 ± 1,6 14,3 ± 1,9 1,21 0,32 

IMC (em kg/m2) 23,4 ± 2,8 22,6 ± 1,7 23,3 ± 2,0 23,7 ± 3,4 0,33 0,80 

Idate traço (escore) 31,4 ± 8,9 33,9 ± 4,7 30,9 ± 3,9 39,5 ± 11,1 2,58 0,07 

Idate estado (escore) 28,5 ± 7,6 32,3 ± 2,3 34,0 ± 7,3 32,4 ± 7,7 1,24 0,31 

Beck (escore) 3,6 ± 2,9 2,9 ± 4,0 2,7 ± 1,5 5,3 ± 6,4 0,82 0,49 

 

4.1 – Dosagens Hormonais 

 

 As dosagens séricas de ACTH e cortisol foram realizadas para verificar a eficácia do 

tratamento farmacológico proposto. 

 Para o cortisol, a ANOVA de 2 vias considerando os grupos e os momentos pré e 

pós-tratamento, indicou efeito de grupo (F3,35= 8,51, p<0,001), efeito de momento do 

tratamento (F1,35= 227,32, p<0,001) e interação entre os fatores (F3,35= 21,07, p<0,001). 

Os grupos não diferiram quanto às concentrações plasmáticas de cortisol no momento de 

pré-tratamento (Tukey, ps>0,16). Porém, após o tratamento com DEX, os sujeitos que 

receberam essa droga apresentaram concentrações endógenas de cortisol inferiores aos 

observados para o grupo placebo (Tukey, ps<0,001). Os grupos DEX 2,0, DEX 4,0 e DEX 

6,0 não diferiram entre si (Tukey, ps=1,0) (Figura 9). 

Para o ACTH, a maior parte dos sujeitos tratados com DEX tiveram concentrações 

abaixo do limite de detecção da técnica de dosagem, isto é, 5 mg. Para efeito da ANOVA, 

o valor de 5 mg foi adotado nesses casos. A ANOVA de 2 vias, equivalente à citada acima, 

indicou efeito de momento de tratamento (F1,35= 57,28, p<0,001) e interação entre grupo 

e momento de tratamento (F3,35= 5,56, p<0,004). Assim como para o cortisol, os grupos 
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não apresentaram diferenças na concentração plasmática de ACTH no momento de pré-

tratamento (Tukey, ps>0,10). Já no momento de pós-tratamento, todos os grupos 

tratados com DEX apresentaram concentrações de ACTH equivalentes e inferiores às do 

grupo placebo (Tukey, ps<0,02). (Figura 10). 

 A diminuição das concentrações séricas de cortisol e ACTH induzidas pela 

dexametasona indica a inibição do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, com intensa 

diminuição da secreção de cortisol endógeno, demonstrando assim, o sucesso do 

tratamento farmacológico proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Dosagem sérica de cortisol (µg/dL; média ± EP) por tratamento e tempo (pré e pós 
tratamento). * - diferente de PLA pós-tratamento. ** - diferente de pré-tratamento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dosagem sérica de ACTH (pg/mL; média ± EP) por tratamento e tempo (pré e pós 
tratamento). * - diferente de PLA pós-tratamento. ** - diferente de pré-tratamento. 
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4.2 – Avaliação Neuropsicológica 

 

 Os efeitos do tratamento com dexametasona (DEX) no desempenho dos diferentes 

testes adotados serão apresentados de acordo com o domínio cognitivo estudado. Efeitos 

de tratamento foram observados somente na tarefa de geração aleatória de números. 

 

4.2.1 – Memória Operacional 

 

4.2.1.1 – Alça Fonológica e Esboço Vísuo-Espacial 

 

A – Dígitos (ordem direta) 

 

 Essa medida de memória de curto prazo, mensurada a partir do “span” de dígitos 

não foi diferente entre os grupos (F3,36= 0,92, p=0,44) (Tabela 3).  

 

B – Blocos de Corsi (ordem direta) 

 

 O desempenho dos sujeitos na ordem direta dos Blocos de Corsi não foi modificado 

pelo tratamento com DEX (F3,36= 1,5, p=0,23) (Tabela 3). 

 

4.2.1.2 – Funções Executivas (Executivo Central) 

   

A – PASAT 

 A ANOVA de 2 vias, com tratamento e velocidade de apresentação (2,4 s e 1,2 s), 

indicou que o desempenho dos sujeitos nessa tarefa, mensurado pelo número de 

respostas corretas, não foi influenciado pelo tratamento proposto (F3,36= 0,17, p=0,92). 

Houve efeito de versão de teste, isto é, os sujeitos obtiveram melhor desempenho na 

versão mais lenta do teste (PASAT 2,4s) (F1,36= 307,30, p<0,001). Não houve interação 

entre grupos e versão de teste (F3,36= 0,30, p=0,83) (Tabela 3). 

 O número de respostas incorretas (F3,36= 0,26, p=0,85 para PASAT 2,4 s e F3,36= 

0,89, p=0,46 para PASAT 1,2 s) e omissões (F3,36= 0,33, p=0,80 para PASAT 2,4 s e F3,36= 

0,64, p=0,59 para PASAT 1,2 s) não diferiu entre os grupos. 
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B – Stroop test 

 

 Nesse caso, empregou-se uma ANOVA de duas vias, com tratamento e versão do 

teste (A, B, C) como fatores. O tratamento com DEX não interferiu no tempo de execução 

da tarefa (F3,36= 2,03, p=0,13). Houve efeito de versão de teste (F2,72= 101,05, p<0,001), 

sendo que quanto maior a complexidade da tarefa, maior o tempo necessário para realiza-

la [tempo na versão A (12,1 ± 2,3 s) < versão B (14,6 ± 2,8 s) < versão C (21,2 ± 5,5 s) 

(Tukey, ps<0,002). Não houve interação entre grupo e versão de teste (F6,72= 1,64, 

p=0,15) (Figura 11). O número de erros cometidos também não diferiu entre os grupos 

(Kruskal-Wallis, H3=<0,01, p=1,0, para Stroop A; H3=3,0, p=0,39, para Stroop B; 

H3=5,62, p=0,13, para Stroop C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Desempenho dos sujeitos no Stroop (média ± EP) por tratamento e versão do teste (A, 
B e C).  

 

C – Trilhas 

 

 Não houve efeito do tratamento com DEX no desempenho dos sujeitos nas versões 

A e B do teste de trilhas (Tabela 3). As variáveis analisadas foram: tempo (F3,36= 0,55, 

p=0,65 para a versão A e F3,36= 0,55, p=0,65 para a versão B) e custo da alternância 
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(“shifting cost”) (Kruskal-Wallis, H3= 1,16, p=0,76). O número de erros foi insignificante e 

por isso não passível de análise estatística.  

 

D – FAS 
 

 O total de palavras geradas na tarefa FAS não foi diferente entre os grupos (F3,36= 

1,82, p=0,16) (Tabela 3). O número de repetições também não diferiu entre os grupos 

(Kruskal-Wallis, ps>0,22). 

 

E – Dígitos e Blocos de Corsi (ordem inversa) 

 

 Independentemente do grupo, os sujeitos tiveram desempenho semelhante na 

ordem inversa do teste de dígitos e blocos de Corsi, indicando a não interferência da DEX 

na tarefa adotada (F3,36= 1,30, p=0,29 para o teste de dígitos e F3,36= 0,69, p=0,56 para 

o blocos de Corsi) (Tabela 3). 

 
F – Alternância aritmética 
 

 O desempenho dos sujeitos nesta tarefa, mensurado a partir do número de 

operações matemáticas corretamente realizadas, não foi diferente entre os grupos (F3,36= 

0,71, p=0,55). O número de erros também não diferiu entre os grupos (F3,36= 0,52, 

p=0,67) (Tabela 4). 

 Quando esta mesma tarefa foi aplicada sob o paradigma de atenção dividida, ou 

seja, quando a tarefa de alternância aritmética (tarefa primária) foi realizada 

concomitantemente à tarefa de fluência semântica (categorias meios de transportes e 

profissões) (tarefa secundária), novamente o tratamento com DEX não induziu alteração 

no desempenho em nenhuma das tarefas (F3,36= 0,45, p=0,72 para a tarefa primária e 

F3,36= 0,95, p=0,42 para a tarefa secundária). O número de erros em ambas as tarefas 

não foi diferente entre os grupos (F3,36= 0,64, p=0,59 para a tarefa primária e Kruskal-

Wallis, ps>0,14, para a tarefa secundária). 
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Tabela 3: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, em tarefas de 
memória operacional. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

Dígitos     

Ordem direta (escore) 6,0 ± 1,4 6,6 ± 1,5 5,7 ± 1,1 6,3 ± 0,9 

Ordem inversa (escore) 4,8 ± 0,8 5,8 ± 1,5 5,1 ± 2,0 4,6 ± 1,2 

Blocos de Corsi     

Ordem direta (escore) 5,8 ± 1,2 6,0 ± 1,1 6,2 ± 1,0 6,8 ± 1,0 

Ordem inversa (escore) 5,9 ± 1,7 5,7 ± 1,5 5,2 ± 2,4 6,3 ± 1,0 

Pasat 2,4s     

Respostas corretas (escore) 48,0 ±10,1 46,7 ±9,4 45,4 ±9,3 46,1 ±10,4 

Respostas incorretas (escore) 6,3 ±6,0 4,9 ±3,6 6,6 ±5,1 5,5 ±3,8 

Omissões (escore) 5,7 ±6,5 8,4 ±8,3 8,0 ±6,7 8,4 ±6,9 

Pasat 1,2s     

Respostas corretas (escore) 32,4 ±11,3 32,4 ±12,0 29,1 ±8,5 31,6 ±8,9 

Respostas incorretas (escore) 6,1 ±5,7 4,9 ±4,2 4,3 ±3,1 3,2 ±2,4 

Omissões (escore) 21,5 ±12,2 21,6 ±11,0 26,6 ±8,0 25,2 ±8,4 

Trilhas A     

Tempo (em s) 23,6 ±7,8 25,6 ±8,3 29,4 ±10 26,5 ±14 

Erros (escore) 0,2 ±0,6 0,1 ±0,3 0,6 ±0,7 0,0 ±0,0 

Trilhas B     

Tempo (em s) 71,3 ±44,0 56,9 ±22,0 59,1 ±16,0 59,0 ±21,0 

Erros (escore) 0,8 ±0,8 0,2 ±0,6 0,2 ±0,4 0,3 ±0,5 

FAS     

Total (escore) 39,3 ± 11,0 46,5 ± 10,4 37,8 ± 11,2 43,5 ± 9,9 

F (escore) 14,1 ± 4,7 16,2 ± 4,4 12,7 ± 2,4 15,0 ± 3,5 

A (escore) 12,7 ± 5,0 14,6 ± 3,2 13,8 ± 2,0 14,5 ± 4,4 

S (escore) 12,5 ± 3,5 15,7 ± 4,3 11,3 ± 2,8 14,0 ± 3,7 
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Tabela 4: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, na tarefa 
Alternância Aritmética (Atenção total e dividida). 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

Atenção Total     

Alternância Aritmética     

Respostas corretas (escore) 59,0 ± 13,1 63,1 ±18,6 55,3 ±12,0 66,8 ± 27,2 

Respostas incorretas (escore) 2,0 ± 2,9 1,7 ± 2,9 0,8 ± 1,9 1,9 ± 1,7 

Atenção Dividida     

Alternância Aritmética     

Respostas corretas (escore) 27,3 ± 4,8 29,0 ±11,8 25,1 ± 6,2 28,4 ± 7,9 

Respostas incorretas (escore) 3,1 ± 3,7 1,5 ± 1,4 1,8 ± 2,5 2,3 ± 2,9 

Fluência Semântica     

Profissões (escore) 11,4 ± 2,6 11,8 ± 3,4 9,8 ± 1,5 11,5 ± 2,4 

Meios de transporte (escore) 9,9 ± 2,6 10,4 ± 3,3 9,5 ± 1,4 10,0 ± 1,8 

 

G – Teste do Zoológico 
 

 O tempo despendido na execução da tarefa e o escore foram as variáveis 

submetidas à análise estatística. Não houve efeito de grupo em nenhuma das versões da 

tarefa (F3,36= 1,17, p=0,33 para a versão A, de alta demanda cognitiva e F3,36= 0,74, 

p=0,53 para a versão B, de baixa demanda cognitiva) (Figura 12). 

 A variável tempo de planejamento, calculada pela subtração do tempo de execução 

da versão A pelo tempo de execução da versão B, também não apresentou diferença entre 

os grupos (F3,36= 1,53, p=0,22). 

 A análise por Kruskal-Wallis do escore, para ambas versões do teste, não detectou 

diferença entre os grupos H3= 0,11, p=0,99 para a versão A e H3= <0,01, p=1,00 para a 

versão B. 
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Figura 11: Desempenho (média±EP) dos sujeitos por tratamento, versão do teste (A e B) e tempo 
de planejamento (A-B) no teste do zoológico. 

 

H – Geração Aleatória de Números (GAN) 

 

 Os diferentes índices de aleatoriedade foram submetidos à ANOVAs independentes, 

considerando-se os grupos como fatores. A tabela 5 indica a análise descritiva do 

desempenho dos sujeitos nessa tarefa. 

 Houve melhor desempenho do grupo placebo em relação ao grupo DEX 4,0 no 

índice de “repetition gap” (F3,36= 3,17, p<0,04; Tukey, p<0,03). Esse efeito foi obtido para 

a versão mais rápida do teste (GAN 1 s). Não houve diferença entre os demais grupos 

(Tukey, ps>0,18). 

 O grupo DEX 4,0 também obteve pior desempenho na GAN 1 s de acordo com o 

índice Favoritos 9 (F3,36= 3,93, p<0,02), ou seja, a freqüência com que o número de 

menor incidência gerado na seqüência 100 números (ou ainda, o último colocado entre os 

nove possíveis dígitos gerados) foi menor para o grupo DEX 4,0 em relação ao obtido pelo 

grupo Placebo (Tukey, p<0,04) e DEX 2,0 (p<0,03). Esse dado indica prejuízo na 

aleatoriedade, pois prioriza a geração de alguns números em detrimento à geração de 

outros. Contudo, não foi observada diferença significativa entre os grupos para os 

números mais gerados (Fav 1 e 2) (ps>0,80). 

 A análise de um outro índice de aleatoriedade (“RNG Evans”), obtido a partir do 

desempenho na versão mais lenta (GAN 2 s), apontou efeito oposto ao tratamento com 
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DEX (F3,36= 2,49, p=0,08), de forma que os sujeitos do grupo DEX 6,0 apresentaram 

melhor desempenho na tarefa quando comparados ao grupo Placebo (Tukey, p=0,05). 

 

Tabela 5: Índices de aleatoriedade (média±DP) por tratamento obtidos a partir do desempenho 
no teste de geração aleatória de números com tempo entre estímulos de 1 s (GAN 1 s) e 2 s (GAN 
2 s). 

 

Índices Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

F P 

Favoritos 1 14,5 ± 1,5 14,8 ± 2,1 14,8 ± 0,9 15,1 ± 1,6 0,24 0,87 

Favoritos 2 13,4 ± 1,4 13,3 ± 1,1 13,7 ± 0,7 13,7 ± 1,1 0,33 0,80 

Favoritos 8 8,2 ± 1,3 8,0 ± 1,4 7,7 ± 1,0 8,4 ± 1,1 0,59 0,62 

Favoritos 9 7,2 ± 1,0 7,3 ± 1,8 5,2 ± 1,6 6,6 ± 1,6 3,93 0,01 

“Count Score 1” 38,4 ± 12 81,2 ± 151 41,8 ± 18 39,1 ± 18 0,72 0,54 

“Count Score 2” 25,7 ± 7,3 21,6 ± 9,8 32,2 ± 19,0 26,4 ± 8,5 1,30 0,29 

Redundância 1,3 ± 0,6 1,4 ± 0,9 2,0 ± 0,8 1,4 ± 0,8 1,91 0,14 

“RNG Evans” 0,31 ±0,02 0,37 ±0,08 0,36 ±0,03 0,34 ±0,04 2,34 0,09 

“Coupon” 16,6 ± 2,9 16,5 ± 4,2 20,3 ± 6,0 17,4 ± 3,1 1,70 0,18 

TPI 94,6 ± 9,6 86,2 ± 22,5 82,0 ± 15,2 83,9 ± 15,1 1,16 0,34 

“Runs” 1,1 ± 0,3 1,4 ± 1,5 1,3 ± 0,4 1,2 ± 0,4 0,19 0,90 

“Repetition Gap” 8,8 ± 0,1 8,7 ± 0,2 8,5 ± 0,2 8,7 ± 0,2 3,17 0,03 

G
AN

 1
 s
 

Adjacência 27,6 ± 5,5 31,5 ± 19,3 31,4 ± 9,2 29,1 ± 9,3 0,24 0,86 

Favoritos 1 13,5 ± 1,5 14,2 ± 1,0 14,1 ± 0,9 14,1 ± 1,2 0,74 0,53 

Favoritos 2 12,8 ± 0,9 13,4 ± 1,2 13,5 ± 0,8 13,0 ± 1,0 1,08 0,37 

Favoritos 8 9,2 ± 1,0 8,9 ± 0,9 8,7 ± 1,2 9,3 ± 0,9 0,70 0,55 

Favoritos 9 8,3 ± 1,1 7,3 ± 1,2 7,5 ± 1,1 7,4 ± 1,6 1,27 0,30 

“Count Score 1” 21,0 ±10,0 37,2 ±53,6 28,1 ±16,8 23,8 ±6,9 0,61 0,61 

“Count Score 2” 24,6 ±10,1 23,9 ±10,1 29,2 ±15,8 21,8 ±3,9 0,82 0,49 

Redundância 0,6 ± 0,4 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,6 0,9 ± 0,5 1,47 0,24 

“RNG Evans” 0,33 ±0,04 0,31 ±0,04 0,32 ±0,03 0,29 ±0,02 2,49 0,08 

“Coupon” 14,7 ± 3,6 15,1 ± 1,7 15,8 ± 2,7 16,1 ± 3,0 0,52 0,67 

TPI 103,2 ±9,2 96,0 ±16,7 94,1 ±11,5 97,6 ±5,5 1,13 0,35 

“Runs” 0,7 ± 0,2 0,9 ± 0,5 1,0 ± 0,4 0,8 ± 0,1 1,24 0,31 

“Repetition Gap” 8,8 ± 0,1 8,8 ± 0,1 8,7 ± 0,1 8,8 ± 1,8 0,27 0,84 

G
AN

 2
 s
 

Adjacência 18,0 ± 6,8 22,2 ± 12,3 21,9 ± 8,4 20,7 ± 5,2 0,49 0,69 
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4.2.2 – Memória Explícita 

 

A – Rey auditory-verbal learning test (RAVLT) 

 

 A ANOVA de 2 vias, com grupos e momento de aprendizagem (5 níveis) como 

fatores, indicou efeito de momento de aprendizagem que refletiu um aumento gradual no 

número de palavras recordadas (lista A) ao longo da leitura repetida das mesmas (F4,144= 

119,20, p<0,001; Tukey ps<0,03), exceto na comparação entre a quarta e a quinta 

recordações que foram equivalentes (p=0,48) (Figura 13). Não houve efeito de 

tratamento (F3,36= 0,26, p=0,85) (Figura 14). Apesar de ter ocorrido uma tendência de 

interação entre grupo e momento de aprendizagem (F12,144= 1,63, p=0,09), a análise 

exploratória da interação entre esses fatores não apontou efeitos relevantes (ps>0,15). 

Assim, o DEX não parece ter alterado a curva de aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Número de palavras imediatamente recordadas nos 5 momentos de aprendizagem 
(média ± EP) no RAVLT por tratamento, ou curvas de aprendizagem.  
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 A leitura de uma lista de palavras distratoras (lista B) promoveu efeitos de 

interferência retroativa e proativa semelhantes entre os grupos (F3,36= 0,97, p=0,42, para 

interferência retroativa e F3,36= 0,54, p=0,66, para interferência proativa). 

 A taxa de esquecimento, obtida após 30 minutos do estudo da lista A (recordação 

tardia), foi semelhante para todos os grupos (F3,36= 1,58, p=0,21). O reconhecimento das 

palavras da lista A realizado após a recordação tardia também não foi diferente entre os 

grupos (Kruskal-Wallis, p=1,0) (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Somatória das palavras recordadas imediatamente após cada uma das leituras (média 
± EP) no RAVLT por tratamento.  

 

 

B – Recordação de Histórias 
 

 A ANOVA de 1 via não apontou nenhum efeito da DEX na recordação imediata 

(F3,36= 0,17, p=0,91) e tardia (F3,36= 0,23, p=0,88) das histórias. Resultado semelhante 

foi obtido no reconhecimento das histórias (F3,36= 0,72, p=0,55) (Tabela 6). 
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C – Fluência Semântica 
 

 O total de palavras geradas na tarefa de fluência semântica (categorias: animais, 

frutas, ferramentas e corpo humano) não foi diferente entre os grupos (F3,36= 0,04, 

p=0,99) (Tabela 6). O número de repetições também não diferiu (Kruskal-Wallis, 

ps>0,18). 

 

Tabela 6: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, em tarefas de 
memória explícita (RAVLT, Recordação de histórias e Fluência Semântica). 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

RAVLT 

Interferência retroativa (escore) 0,88 ±0,12 0,95 ±0,08 0,86 ±0,20 0,84 ±0,15 

Interferência proativa (escore) 1,03 ±0,33 0,98 ±0,42 0,86 ±0,20 0,92 ±0,26 

Recordação Imediata (lista B) (escore) 6,8 ±1,7 6,0 ±1,0 6,2 ±1,7 6,5 ±1,8 

Recordação tardia (lista A) (escore) 12,1 ±1,6 11,5 ±3,1 10,6 ±3,3 10,5 ±3,3 

Esquecimento (escore) 1,06 ±0,10 0,93 ±0,17 0,98 ±0,14 1,00 ±0,12 

Reconhecimento (lista A) (escore) 14,4 ±0,8 15,0 ±0,0 14,9 ±0,3 15,0 ±0,0 

Recordação de Histórias 

Recordação imediata (escore) 8,1 ± 2,1 7,8 ± 2,4 8,5 ± 1,4 8,1 ± 1,9 

Recordação tardia (escore) 6,9 ± 1,9 6,6 ± 2,0 7,4 ± 1,8 7,1 ± 2,2 

Reconhecimento tardio (escore) 12,7 ± 0,7 12,2 ± 1,7 13,0 ± 0,7 12,6 ± 0,9 

Fluência Semântica*     

Total (escore) 80,1 ± 10,9 77,9 ± 18,0 79,4 ± 14,3 78,6 ± 13,7 

Corpo Humano (escore) 26,8 ± 4,3 26,1 ± 5,5 26,1 ± 6,3 25,7 ± 5,2 

Animais (escore) 22,6 ± 5,0 24,8 ± 6,8 23,8 ± 5,9 24,8 ± 4,9 

Frutas (escore) 18,6 ± 4,5 16,5 ± 4,6 18,7 ± 3,5 18,2 ± 4,4 

Ferramentas (escore) 12,1 ± 2,5 10,5 ± 3,3 10,8 ± 2,8 9,9 ± 3,8 

 

Obs.: * A fluência semântica pode também ser considerada uma tarefa de avaliação de funções executivas. 
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4.2.3 – Memória Implícita 

 

Figuras possíveis e impossíveis  

 

 O número de figuras corretamente classificadas como possíveis ou impossíveis 

consistiu na variável submetida à ANOVA de 2 vias (grupo e tipo de figuras como fatores). 

Houve efeito de pré-ativação (F3,108= 10,69, p<0,001), sendo maior a taxa de 

reconhecimento das figuras possíveis velhas em comparação às figuras possíveis novas 

(Tukey, p<0,001). Como esperado, o efeito de pré-ativação não se estendeu para as 

figuras impossíveis, visto que figuras impossíveis velhas e novas não apresentaram taxas 

distintas de reconhecimento (Tukey, p=0,76). Não houve efeito de grupo (F3,36= 0,42, 

p=0,74) ou interação entre grupos e efeito de pré-ativação (F9,108= 0,57, p=0,82) (Tabela 

7). 

 A fim de melhor explorar o efeito da DEX na memória implícita, o efeito de pré-

ativação foi submetido a uma outra ANOVA, tendo como variável dependente a resultante 

entre a taxa de reconhecimento das figuras possíveis velhas subtraída do reconhecimento 

das figuras possíveis novas. Em concordância à análise anterior, a medida de pré-ativação 

não foi modificada pelo tratamento com DEX (F3,36= 0,48, p=0,70). 

 

Tabela 7: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, no teste de 
Figuras Possíveis e Impossíveis. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

Figuras Possíveis Velhas (escore) 7,3 ± 2,0 7,8 ± 2,2 7,3 ± 2,5 7,7 ± 1,9 

Figuras Possíveis Novas (escore) 4,7 ± 1,8 5,5 ± 1,6 5,7 ± 2,2 5,9 ± 1,5 

Pré-ativação  

(Possíveis Velhas – Novas) (escore) 
2,6 ± 1,6 2,3 ± 2,9 1,6 ± 1,9 1,8 ± 1,5 

Figuras Impossíveis Velhas (escore) 6,0 ± 1,0 5,4 ± 1,8 5,4 ± 1,5 5,8 ± 1,7 

Figuras Impossíveis Novas (escore) 6,4 ± 1,3 5,3 ± 1,5 6,2 ± 1,7 6,3 ± 1,8 

Pré-ativação  

(Impossíveis Velhas – Novas) (escore) 
- 0,4 ± 1,5 0,1 ± 1,2 - 0,8 ± 2,4 - 0,5 ± 1,9 
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4.2.4 – Teste de Desempenho Psicomotor, Percepção e Atenção 

 

Teste de Substituição de Dígitos por Símbolos (DSST) 

 

 O desempenho nessa tarefa atencional não foi alterado pelo tratamento com 

dexametasona (F3,36= 0,53, p=0,66). O número de erros foi irrisório e não passível de 

análise (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, no DSST. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

DEX 2,0 
(média ± DP) 

DEX 4,0 
(média ± DP) 

DEX 6,0 
(média ± DP) 

Respostas corretas (escore) 61,6 ± 9,7 59,8 ± 12,5 56,8 ± 10,4 63,0 ± 13,3 

Respostas incorretas (escore) 0,2 ± 0,6 0,0 ± 0,0 0,3 ± 0,7 0,5 ± 1,0 

 

4.3 – “Effect size” 

 

 Devido ao tamanho reduzido da amostra realizou-se comparações entre os grupos 

através de outro tipo de análise, o índice Cohen d’. (Figuras 15, 16 e 17). 

 Diferentemente das análises inferenciais apresentadas anteriormente, que foram 

baseadas em análises para várias amostras (4 grupos), o cálculo da amplitude de efeitos 

(“effect size”) considerou apenas dois grupos em cada análise. Dessa forma, os três 

grupos dexametasona foram analisados individualmente e tiveram o grupo placebo como 

amostra de comparação em comum. Frente a esse novo cenário, realizou-se ANOVA de 1 

via entre os grupos de tratamento comparados quando os índices d foram de alta 

magnitude (>0,80). 

 Não houve nenhuma indicação de efeitos dose-dependentes a partir da inspeção 

visual dos valores de d. Da mesma forma, não foi possível estabelecer se houve um 

predomínio de valores positivos ou negativos de d, exceto na condição de dexametasona 

4,0 mg, caracterizada pelo predomínio de valores negativos de d em tarefas de memória 

operacional, os quais variaram de magnitude moderada à alta. Tal observação implica no 

pior desempenho do grupo DEX 4,0 em relação ao grupo placebo. 
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 Dos valores de d na comparação entre os grupos DEX 2,0 e placebo, quatro 

resultados merecem destaque pelos efeitos de alta magnitude encontrados. O primeiro 

refere-se ao pior desempenho do grupo DEX 2,0 na versão de interferência do Stroop 

(Stroop C) (d=−0,89). Contudo, somente uma tendência de efeito foi observado quando 

foi realizada uma ANOVA (F1,18= 3,33, p=0,09). O segundo valor de d relevante destaca o 

melhor desempenho do grupo DEX 2,0 na ordem indireta do teste de dígitos (d=0,85). A 

ANOVA de 1 via para esta variável também não atingiu significância (F1,18= 3,31, p=0,09). 

 O terceiro e quarto resultados com d de grande magnitude provêm do pior 

desempenho do grupo DEX 2,0 no teste de geração aleatória de números, nos índices 

“RNG Evans” na versão GAN 1 s (d=−1,20) e Redundância (d=−0,93) na versão GAN 2 s. 

As ANOVAs de 1 via apontaram a significância estatística apenas para o índice de 

redundância (F1,18= 4,47, p<0,05). Para o RNG Evans, a ANOVA mostrou tendência de 

efeito (F1,18= 3,51, p=0,08). 

A análise de “effect size” para o grupo DEX 4,0 em relação a placebo mostrou 

prejuízo em duas tarefas de memória operacional associadas com a inibição de respostas: 

Stroop e 6 índices de geração aleatória de números (5 para GAN 1 s e um para GAN 2 s). 

O tempo para a realização da versão de interferência do Stroop foi de grande 

magnitude (d= −1,43) e significativamente maior para o grupo DEX 4,0 quando 

comparado ao placebo pela ANOVA (F1,18= 9,52, p<0,007).  

Dos trezes índices analisados, cinco da GAN 1 s revelaram o pior desempenho do 

grupo DEX 4,0. Todas as diferenças obtidas foram estatisticamente significativas e de alta 

magnitude [para Favoritos 9, F1,18= 10,84, p<0,01 e d= −1,51; para Redundância, F1,18= 

5,86, p<0,03 e d= −1,10; para “RNG Evans”, F1,18= 13,18, p<0,01 e d= −2,00; para TPI, 

F1,18= 4,92, p<0,04 e d= −1,02; para “Repetition gap”, F1,18= 9,67, p<0,007 e d= −0,59]. 

O índice TPI na versão GAN 2 s também apontou uma tendência de prejuízo do grupo DEX 

4,0 (F1,18= 3,77, p=0,07; d= −0,87). 

A análise dos valores de Cohen d para o grupo DEX 6,0 em relação a placebo 

destacou uma única variável com efeito de alta magnitude e significância estatística. 

Trata-se do melhor desempenho do grupo DEX 6,0 em relação ao grupo placebo na 

versão 2 s da tarefa de geração aleatória de números (índice “RNG Evans”, F1,18= 7,24, 

p<0,02; d= 1,33). Todavia, a diferença entre os grupos na tarefa GAN 1 s (índice TPI), 

embora de alta magnitude, não atingiu significância estatística (F1,18= 3,53, p=0,08; d= 
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−0,86), mas indicou o pior desempenho do grupo DEX 6,0. A ordem direta do blocos de 

Corsi também apresentou d de grande magnitude, mas a diferença entre os grupos não 

atingiu significância estatística (F1,18= 3,88, p=0,07; d= 0,88). 
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Figura 14: Resumo dos efeitos cognitivos do tratamento com dexametasona 2,0mg (em 
comparação ao desempenho do grupo placebo) a partir dos valores de Cohen d. Os valores de 
Cohen d expressos em barras escuras apresentam p<0,05 (de ANOVAs realizadas entre placebo e 
DEX 2,0 mg). Para as barras claras, p>0,05. 
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Figura 15: Resumo dos efeitos cognitivos do tratamento com dexametasona 4,0mg (em 
comparação ao desempenho do grupo placebo) a partir dos valores de Cohen d. Os valores de 
Cohen d expressos em barras escuras apresentam p<0,05 (de ANOVAs realizadas entre placebo e 
DEX 4,0 mg). Para as barras claras, p>0,05. 
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Figura 16: Resumo dos efeitos cognitivos do tratamento com dexametasona 6,0mg (em 
comparação ao desempenho do grupo placebo) a partir dos valores de Cohen d. Os valores de 
Cohen d expressos em barras escuras apresentam p<0,05 (de ANOVAs realizadas entre placebo e 
DEX 6,0 mg). Para as barras claras, p>0,05. 
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Figura 17: Resumo dos efeitos cognitivos do tratamento com dexametasona. Apenas os domínios 
executivos inibição e atualização foram sensíveis ao tratamento proposto. � - Pior desempenho 
cognitivo em comparação ao grupo placebo. � - Melhor desempenho cognitivo em comparação ao 
grupo placebo. DEX 2,0 – grupo dexametasona 2 mg / DEX 4,0 – grupo dexametasona 4 mg e DEX 
6,0 – grupo dexametasona 6 mg. 
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5 – DISCUSSÃO 
   

A equivalência entre os grupos nas variáveis demográficas e de saúde mental e 

física evidenciam que os resultados obtidos devem-se primariamente à manipulação 

farmacológica proposta e não a fatores que sabidamente interferem com a memória, 

como idade, grau de escolaridade e níveis de depressão (Tulving & Craik, 2000).  

As três doses de DEX empregadas suprimiram o eixo HPA em contraste com os 

sujeitos do grupo placebo, que mantiveram os níveis endógenos de cortisol dentro da 

normalidade para o horário (Laboratório Fleury, 1996).  

Análises de variância mostraram um prejuízo com a dose de 4,0 mg e melhora com 

a de 6,0 mg de DEX em índices de aleatoriedade do teste GAN, o que foi confirmado pelas 

análises de Cohen d. O fato de que essas alterações de desempenho tenham ocorrido 

para a mesma medida indica que esse não é um artefato estatístico, um erro do tipo I.  

Os índices d mostraram ainda que as doses de 2 mg e 4 mg tiveram efeitos 

prejudiciais em algumas tarefas executivas (índices de aleatoriedade do GAN e na tarefa 

de interferência do Stroop, mensurado pelo índice d). A dose de 4 mg mostrou ainda 

efeito prejudicial em outros índices de aleatoriedade do GAN (Favoritos 9, “Repetition gap” 

e TPI). Índices d de alta magnitude mostraram também consistência de efeitos em termos 

dos domínios executivos alterados por essa droga. Ou seja, as medidas sensíveis à 

manipulação de DEX relacionaram-se aos domínios atualização (mensurados por índices 

“RNG Evans”, “Repetition Gap”, redundância) e inibição (mensurado pelo Stroop, versão 

C). Towse & Neil (1998) e Miyake et al. (2000) verificaram que os índices de “RNG Evans”, 

Redundância e “Repetition gap” convergem para um fator executivo comum, atualização. 

A versão de interferência do Stroop (versão C), os índices “RNG Evans” e TPI, por sua vez, 

refletem o domínio executivo inibição (Towse & Neil, 1998). O índice Favoritos 9 não foi 

estudado em trabalhos que propõem fatores executivos. Porém, tendo em vista que este 

índice (ver Ho et al., 2004) reflete a capacidade do sujeito em monitorar os números 

empregados ao longo do tempo, num processo ativo de atualização e monitoramento da 

freqüência com que cada número já foi utilizado, sugere-se a participação do domínio 

atualização, interpretação que reforça o déficit desde domínio executivo induzido pelo 

tratamento com dexametasona. 

É fato que os efeitos do grupo DEX 2,0 não atingiram significância estatística em 

relação a placebo, diferentemente da dose de 4,0 mg, possivelmente devido a uma maior 
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variabilidade de respostas dos sujeitos. Contudo, efeitos cognitivos de alta magnitude, 

avaliados pelo d de Cohen, também foram observados nos índices “RNG Evans” e 

redundância, novamente sugerindo que essas medidas são sensíveis à manipulação 

farmacológica aqui realizada. 

Estudos com dexametasona nos quais foram investigados efeitos sobre memória 

operacional, associado à supressão do eixo HPA, são escassos na literatura. Quando não 

há supressão total da atividade do eixo HPA não é possível averiguar os possíveis efeitos 

centrais da dexametasona, pois o cortisol circulante, ainda que em baixas concentrações 

séricas, pode ativar os receptores, condição que isoladamente já explicaria os efeitos 

cognitivos observados. De fato, Watson et al. (2006) relataram prejuízos de memória 

explícita e operacional após tratamento agudo (dose única) com 1,5 mg de DEX. Porém, a 

única dose de DEX administrada não foi capaz de suprimir totalmente o eixo HPA, fato que 

prejudica a análise dos dados obtidos.  

Diferentemente, Newcomer et al. (1998) verificaram supressão do eixo HPA com 

essa droga, e não mostraram efeitos sobre tarefas de avaliação de memória episódica 

(recordação de histórias) e operacional (PASAT, suposto domínio atualização), como 

verificado aqui. Em contraste, em protocolo diferente, Bremner et al. (2004) 

administraram DEX, obtiveram supressão desse eixo e verificaram prejuízo de memória 

episódica (recordação de histórias) (Bremner et al., 2004). Esses trabalhos justificam 

prejuízos de memória com base na ativação direta dos receptores GR no SNC, mas 

mencionam a possibilidade de que a DEX não atravessa a barreira hemato-encefálica, a 

não ser em doses elevadas. De fato, de Kloet (1997) confirma essa reduzida 

permeabilidade do encéfalo à DEX. 

Tendo em vista que não está determinado na literatura o que vem a ser uma dose 

suficiente para atravessar a barreira hemato-encefálica, há duas formas de explicar os 

presentes resultados: 

1. A droga não atravessa a barreira hemato-encefálica nas doses aqui empregadas. Nesse 

caso, teria-se demonstrado no presente estudo um quadro de hipocortisolismo central, o 

que poderia ser confirmado por um efeito equivalente das 3 doses ativas empregadas. 

Isto, contudo, não ocorreu como descrito acima. É possível, assim, que as doses menores 

não tenham sido suficientes para atravessar a barreira hemato-encefálica, mas que a dose 

de 6,0 mg o tenha feito. Essa última dose poderia ter produzido, após sua ligação com 
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receptores GR, efeitos cognitivos benéficos, ao menos para o teste GAN, evento que 

corrobora a hipótese de que concentrações ótimas de cortisol no SNC, e conseqüente 

ativação dos receptores para GC, podem facilitar a formação de traços mnêmicos (Lupien 

et al., 2007).  

2. Todas ou parte das doses usadas aqui atravessam a barreira hemato-encefálica. Se 

todas atravessaram a barreira, não se esperaria um efeito linear dose-dependente, como 

ocorreu. Isto porque há estudos que mostram que a ativação mínima ou máxima 

(saturação) de receptores GC, em especial os GR, levam a prejuízos cognitivos, ao passo 

que doses intermediárias de GC podem ocasionar efeitos benéficos sobre a cognição 

(Lupien et al., 2007). Os dados do presente estudo demonstrariam, então, que 2,0 e 4,0 

mg de DEX são doses prejudiciais, ou por não atingirem a dose “ótima” no SNC, ou por 

causar hipocortisolismo sem atravessar a barreira. Em contraste, a dose de 6,0 mg 

mostrou-se nootrópica, já que melhorou o índice de aleatoriedade “RNG Evans” no teste 

de GAN, o que somente poderia ser explicado pela ação direta da droga no SNC. Ou seja, 

ao menos a dose de 6,0 mg parece ter atravessado a barreira. Estudos futuros devem 

investigar essas hipóteses usando doses mais elevadas dessa substância de modo a 

verificar se mais tarefas cognitivas são sensíveis à esta manipulação. 

 A interpretação de que os efeitos cognitivos gerados pela administração de 6,0 mg 

de DEX deva-se à ação direta da DEX em receptores GR, e não de um artefato estatístico, 

advém da observação de que a alteração de desempenho entre os grupos ocorreu nas 

mesmas medidas neuropsicológicas como se observou com as doses de 2,0 e 4,0 mg.  

 Em estudos de efeito agudo de dexametasona, a ausência de prejuízo sobre a 

memória episódica aqui verificada também foi observada por Newcomer et al. (1998), que 

usaram um teste semelhante ao de recordação de histórias empregada no presente 

estudo. Diferentemente, Bremner et al. (2004) e Newcomer et al. (1994) verificaram 

prejuízo em tarefas similares usando protocolos diferentes (doses, regime de 

administração, etc), possivelmente devido ao uso de um maior número de itens a serem 

recordados e/ou de sujeitos testados, que eram ainda de ambos os gêneros, 

diferentemente sensíveis a efeitos cognitivos dos GC (Kirschbaum et al., 1996; Wolf et al., 

2001). Esses efeitos sobre memória episódica poderiam ter sido devidos a um quadro de 

hipocortisolismo ou não, o que deverá ser mais detalhadamente investigado no futuro. Os 
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demais tipos de memória não foram investigados na literatura com essa droga em 

experimentos comparáveis.  

 De modo a confirmar que as tarefas aqui empregadas são sensíveis a efeitos 

centrais de GC, foi realizado um segundo experimento usando um GC que atravessa a 

barreira hemato-encefálica, a hidrocortisona, numa dose que já foi descrita como sendo 

capaz de prejudicar a memória explícita (Het et al., 2005) e o desempenho em testes 

isolados de funções executivas (Lupien et al., 2007).  
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6 – MATERIAIS E MÉTODOS (EXPERIMENTO 2) 
 

6.1 – Sujeitos: Participaram deste experimento 20 sujeitos do sexo masculino, 

saudáveis, com idade entre 18 a 35 anos, com no mínimo 11 anos de escolaridade 

(equivalente ao ensino médio completo) e que tinham o português como primeira língua. 

Os sujeitos avaliados neste experimento não participaram do experimento 1. 

 

6.2 – Tratamentos: Formulados em cápsulas idênticas contendo hidrocortisona 30 mg 

(CORT) e lactose (placebo, PLA). 

 

6.3 – Procedimento: O mesmo que o do Experimento 1, exceto no que se refere à 

administração do tratamento. Os fármacos (hidrocortisona, N=10; ou placebo, N=10) 

foram administrados por via oral e em dose única, às 14h00. A avaliação neuropsicológica 

teve início 60 minutos após o tratamento farmacológico. A coleta de sangue no momento 

pós-tratamento se deu ao final do experimento, aproximadamente 3 horas após a 

administração da hidrocortisona. 

 

 

Figura 18: Esquema do protocolo adotado para o experimento 2. 
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7 – RESULTADOS 

 

 As variáveis sócio-demográficas e o estado de humor não foram diferentes entre os 

grupos (Tabela 9). Tal constatação reflete o atendimento aos critérios de inclusão na 

pesquisa e a homogeneidade entre os grupos. 

 

Tabela 9: Dados socio-demográficos (idade e escolaridade), índice de massa corpórea (IMC) e 
estado de humor (Idate e Beck) por tratamento. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

F P 

Idade (em anos) 22,3 ± 2,6 24,4 ± 4,5 1,60 0,22 

Escolaridade (em anos) 13,9 ± 2,0 16,0 ± 3,2 3,03 0,10 

IMC (em kg/m2) 24,4 ± 1,4 23,4 ± 2,6 1,08 0,31 

Idate traço (escore) 32,3 ±7,8 35,0 ± 4,1 0,93 0,35 

Idate estado (escore) 27,5 ± 5,9 32,4 ± 9,6 1,89 0,18 

Beck (escore) 2,0 ± 2,8 3,3 ± 1,8 1,52 0,23 

 

 

7.1 – Dosagens Hormonais 

 

Para determinar os efeitos de tratamento nas concentrações plasmáticas de cortisol 

e ACTH, nos momentos de pré e pós-tratamento, foram empregadas ANOVAs de duas 

vias. Para o cortisol (Figura 18), houve efeito de grupo (F1,18= 5,20, p<0,04) e interação 

entre grupo e momento do tratamento (F1,18= 12,31, p<0,01). No momento de pós-

tratamento, o grupo CORT apresentou maior concentração plasmática de cortisol em 

comparação ao momento de pré-tratamento, bem como quando comparado ao observado 

para o grupo placebo no momento de pós-tratamento (ps<0,05), refletindo a eficiência do 

tratamento com glicocorticóides. Os sujeitos não diferiram quanto às concentrações basais 

de cortisol (p=0,92). Dessa forma, os sujeitos do grupo CORT realizaram a avaliação 

neuropsicológica sob estado de hipercortisolemia. 

Em relação às concentrações de ACTH (Figura 19), verificou-se apenas tendência 

de efeito de grupo (F1,18= 3,65, p=0,07) e efeito de momento de tratamento (F1,18= 10,29, 
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p<0,01). Não houve interação entre os fatores (p=0,36), sugerindo que a queda na 

concentração de ACTH durante o experimento foi semelhante para ambos os grupos. A 

concentração plasmática de ACTH do grupo CORT foi inferior ao mensurado para o grupo 

placebo e houve menor concentração desse hormônio no momento de pós-tratamento 

quando comparado ao pré-tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Dosagem sérica de cortisol (µg/dL; média ± EP) por tratamento e tempo (pré e pós 
tratamento). * - diferente de PLA pós-tratamento. ** - diferente de pré-tratamento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Dosagem sérica de ACTH (pg/mL; média ± EP) por tratamento e tempo (pré e pós 
tratamento).  
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7.2 – Avaliação Neuropsicológica 

  

O desempenho nos testes neuropsicológicos para ambos os grupos serão descritos 

de acordo com o tipo de memória avaliado. 

 

7.2.1 – Memória Operacional 

 

7.2.1.1 – Alça Fonológica e Esboço Vísuo-espacial 

 

A – Dígitos (ordem direta) 

 

 A ANOVA relacionada à amplitude de dígitos corretamente repetidos em seqüência 

(“span” de dígitos direto) indicou uma tendência de prejuízo do grupo CORT em relação 

ao grupo placebo (F1,18= 3,70, p=0,07) (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Desempenho (média±EP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, nos testes de 
“span” de dígitos direto e inverso. * - diferente de PLA (p=0,07). 
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B – Blocos de Corsi (ordem direta) 

 

 O desempenho na ordem direta deste teste não foi alterado pelo tratamento com 

hidrocortisona (F1,18= 1,61, p=0,22) (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Desempenho (média±EP) na tarefa Blocos de Corsi direta e inversa, por tratamento. 
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tratamento, indicando piora de desempenho para o grupo hidrocortisona, somente no 

teste do zoológico, alternância aritmética e geração aleatória de números (ver abaixo). A 

seguir, detalhes sobre cada teste são apresentados separadamente. 
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desempenho na tarefa com o maior intervalo entre estímulos. Não houve efeito de grupo 

(F1,18= 0,56, p=0,46) ou interação entre grupo e versão de teste (F1,18= 0,004, p=0,95) 

(Tabela 10). O número de respostas incorretas não diferiu entre os grupos (F1,18= 0,24, 

p=0,63 no Pasat 2,4 s e F1,18= 1,04, p=0,32 no Pasat 1,2 s). A ocorrência de omissões 

também não diferiu entre os grupos (F1,18= 0,65, p=0,43 no Pasat 2,4 s e F1,18= 1,02, 

p=0,32 no Pasat 1,2 s). 

 

B – Stroop test 

  

A ANOVA com tratamento e versão (A, B e C) como fatores, não mostrou diferença 

entre os grupos (F1,18= 0,41, p=0,53). Houve efeito de versão de teste (F2,36= 56,99, 

p<0,001), que refletiu aumento de tempo despendido com a tarefa de maior 

complexidade [tempo na versão A (11,8 ± 1,9 s) < versão B (14,3 ± 2,9 s) < versão C 

(19,7 ± 6,0 s)] (ps<0,007). Não houve interação entre grupo e versão de teste (F2,36= 

0,67, p=0,51) (Figura 22). 

 Nenhum sujeito cometeu erros nas versões A e B do Stroop. O número de erros 

cometidos na versão C não diferiu entre os grupos [0,30 ± 0,48 e 0,50 ± 0,97, valores de 

média ± DP para os grupos placebo e hidrocortisona, respectivamente; Mann-Whitney, 

p=0,91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Desempenho (média±EP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, nas três versões 
do teste Stroop (A, B e C). 
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Tabela 10: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, em tarefas de 
memória operacional. 

  

 Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

Pasat 2,4s   

Respostas corretas (escore) 52,9 ± 7,0 50,3 ± 6,0 

Respostas incorretas (escore)  3,1 ± 3,1 3,7 ± 2,4 

Omissões (escore) 4,1 ± 4,9 6,0 ± 5,6 

Pasat 1,2s   

Respostas corretas (escore) 36,5 ± 8,6 34,1 ± 10,5 

Respostas incorretas (escore) 18,8 ± 9,0 23,2 ± 10,3 

Omissões (escore) 4,7 ± 6,0 2,7 ± 1,6 

Trilhas A   

Tempo (em s) 26,0 ± 8,2 25,5 ± 9,8 

Erros (escore) 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 

Trilhas B   

Tempo (em s) 61,0 ± 34,2 52,7 ± 16,4 

Erros 0,3 ± 0,7 0,4 ± 0,7 

FAS   

Total (FAS) (escore) 48,1 ± 8,0 46,8 ± 8,9 

F (escore) 17,5 ± 4,6 17,7 ± 3,4 

A (escore) 15,8 ± 2,3 15,0 ± 4,7 

S (escore) 14,8 ± 3,7 14,1 ± 3,0 

 

C – Trilhas 

  

O tempo necessário para a realização da tarefa foi analisado por ANOVAs 

independentes, de acordo com a versão da tarefa. Não houve efeito do tratamento com 

hidrocortisona [para a versão A (F1,18= 0,01, p=0,90); para versão B (F1,18= 0,48, 

p=0,50)] (Tabela 10). 

 O custo da alternância (“shifting cost”), índice que considera essencialmente a 

demanda executiva da tarefa (desempenho na versão B) descontado o componente motor 
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(desempenho na versão A), foi determinado a partir do tempo da versão B subtraído pelo 

tempo da versão A. Não foi detectada diferença entre os grupos (35,0 ± 32,9 e 27,2 ± 

13,4, média ± DP para o grupo CORT e placebo, respectivamente; F1,18= 0,48, p=0,50). 

 O número de erros cometidos não diferiu entre os grupos (para a versão A, Mann-

Whitney, p=1,0; para a versão B, Mann-Whitney, p=0,73). 

 

D – FAS 
 

 O total de palavras geradas na tarefa FAS não foi diferente entre os grupos [(F1,18= 

0,12, p=0,74) (Tabela 10). O número de erros também não diferiu entre os grupos 

(Mann-Whitney, ps>0,44 para). 

 

E – Dígitos e Blocos de Corsi (ordem inversa) 

  

O desempenho dos sujeitos na ordem inversa do teste de dígitos e blocos de Corsi 

não foi alterado pelo tratamento farmacológico proposto [dígitos (F1,18= 0,45, p=0,51); 

Corsi (F1,18= 0,25, p=0,62)] (Figuras 20 e 21). 

 
F – Alternância aritmética 
 

 O total de operações matemáticas corretamente realizadas, alternando-se entre 

somas e subtrações, não foi diferente entre os grupos (F1,18= 0,35, p=0,56). Contudo, o 

número de erros cometidos tendeu a ser maior para os sujeitos tratados com 

hidrocortisona em comparação aos sujeitos tratados com placebo, porém esse prejuízo 

não atingiu significância estatística (F1,18= 3,74, p=0,07) (Tabela 11). 

A mesma tarefa foi realizada sob o paradigma de atenção dividida, na qual a tarefa 

de alternância aritmética (tarefa primária) foi realizada concomitantemente à tarefa de 

fluência semântica (categorias: meios de transporte e profissões). Não houve diferença 

entre os grupos na tarefa primária (alternância aritmética) (F1,18= 1,07, p=0,31) e na 

tarefa secundária (fluência semântica) (F1,18= 0,03, p=0,86). Entretanto, de forma 

semelhante ao observado na condição de atenção total, o número de erros cometidos na 

tarefa de alternância aritmética sob divisão da atenção foi maior para os sujeitos tratados 

com hidrocortisona em relação ao grupo placebo (F1,18= 6,17, p<0,03). 
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Tabela 11: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, na tarefa 
Alternância Aritmética (Atenção total e dividida). 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

Atenção Total   

Alternância Aritmética   

Respostas corretas (escore) 68,3 ± 18,0 63,9 ± 15,3 

Respostas incorretas (escore) 0,3 ± 0,7 1,5 ± 1,8 

Atenção Dividida   

Alternância Aritmética   

Respostas corretas (escore) 31,9 ± 7,3 28,8 ± 6,1 

Respostas incorretas (escore) 1,2 ± 1,9 3,6 ± 2,4 

Fluência Semântica   

Profissões (escore) 11,5 ± 2,5 11,1 ± 2,6 

Meios de transporte (escore) 9,7 ± 2,4 9,8 ± 2,1 

 

G – Teste do Zoológico 
  

Duas variáveis refletem o desempenho nessa tarefa de planejamento, o tempo 

para a execução da tarefa e o escore, o qual considera também o número de erros 

cometidos. 

  O tempo despendido na execução da versão A do teste foi maior para o grupo 

CORT comparado ao grupo placebo (F1,18= 6,77, p<0,02) (Figura 23), enquanto o tempo 

para a realização da versão B foi equivalente entre os grupos (F1,18= 0,01, p=0,99). 

 Visto que o planejamento é uma função primordial na execução da versão A deste 

teste, ao passo que a versão B retrata componentes vísuo-motores, com menores 

atribuições de planejamento, o tempo para a realização da versão B foi subtraído do 

tempo total da versão A, no intuito de acessar o tempo empregado no planejamento da 

tarefa (tempo de planejamento). A análise desta variável corrobora o achado inicialmente 

descrito, isto é, os sujeitos tratados com hidrocortisona necessitaram de maior tempo para 

o planejamento quando comparado ao tempo despendido pelos sujeitos tratados com 

placebo (F1,18= 9,96, p<0,01). 
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A análise do escore, em ambas as versões do teste, não mostrou diferenças entre 

os grupos [para a versão A (F1,18= 0,05, p=0,82) e para a versão B (F1,18= 1,00, p=0,33)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Desempenho (média±EP) dos sujeitos por tratamento, versão do teste (A e B) e tempo 
de planejamento (A-B) no teste do zoológico. * - diferente de PLA. 

 

H – Geração Aleatória de Números (GAN) 
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aleatoriedade calculados. 
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Tabela 12: Índices de aleatoriedade (média±DP) por tratamento obtidos a partir do desempenho 
no teste de geração aleatória de números com tempo entre estímulos de 1 s (GAN 1 s) e 2 s (GAN 
2 s). 

 

Índices Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

F p 

Favoritos 1 14,9 ± 1,2 14,5 ± 1,5 0,43 0,52 

Favoritos 2 13,3 ± 0,8 13,5 ± 0,8 0,28 0,60 

Favoritos 8 8,7 ± 0,8 9,0 ± 1,6 0,27 0,61 

Favoritos 9 6,8 ± 1,2 7,7 ± 2,2 1,26 0,27 

“Count Score 1” 33,4 ± 17,6 49,2 ± 55,6 0,73 0,40 

“Count Score 2” 24,3 ± 6,9 30,3 ± 14,8 1,36 0,26 

Redundância 1,2 ± 0,7 1,2 ± 0,9 0,00 0,97 

“RNG Evans” 0,31 ± 0,02 0,34 ± 0,06 3,25 0,09 

“Coupon” 16,8 ± 4,4 16,1 ± 2,9 0,16 0,70 

TPI 95,0 ± 11,2 82,3 ± 12,9 5,48 0,03 

“Runs” 1,1 ± 0,3 1,4 ± 1,1 0,76 0,39 

“Repetition Gap” 8,7 ± 0,2 8,8 ± 0,1 0,44 0,51 

G
AN

 1
 s
 

Adjacência 25,5 ± 9,4 31,1 ± 11,7 1,41 0,25 

Favoritos 1 14,4 ± 1,5 14,4 ± 0,8 0,00 1,00 

Favoritos 2 13,2 ± 1,2 13,1 ± 1,2 0,03 0,85 

Favoritos 8 9,0 ± 0,9 8,6 ± 1,0 0,88 0,36 

Favoritos 9 7,9 ± 1,5 6,8 ± 1,5 2,56 0,13 

“Count Score 1” 22,2 ± 14,6 35,4 ± 21,2 2,61 0,12 

“Count Score 2” 21,2 ± 7,2 22,9 ± 10,1 0,19 0,67 

Redundância 0,9 ± 0,7 1,2 ± 0,5 0,90 0,35 

“RNG Evans” 0,30 ± 0,03 0,30 ± 0,04 0,00 0,99 

“Coupon” 15,7 ± 3,3 16,7 ± 3,5 0,43 0,52 

TPI 98,5 ± 15,4 92,8 ± 12,6 0,83 0,37 

“Runs” 0,9 ± 0,4 1,0 ± 0,5 0,81 0,38 

“Repetition Gap” 8,7 ± 0,2 8,7 ± 0,1 0,12 0,74 

G
AN

 2
 s
 

Adjacência 19,0 ± 10,2 26,6 ± 7,7 3,45 0,08 
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Para a versão mais rápida da tarefa (um dígito a cada segundo – GAN 1 s), a 

ANOVA de 1 via destacou a piora do grupo CORT para o índice TPI (F1,18= 5,48, p<0,04) e 

“RNG Evans” (tendência; F1,18= 3,25, p=0,09), este último com um nível de significância 

de 9%. Os índices TPI e “RNG Evans” também se associam ao fator “uso de associações 

dominantes”, indicativo do domínio inibição. Os índices relacionados ao fator “uso de 

respostas eqüipotentes” não diferiram entre os grupos. 

 

7.2.2. – Memória Explícita 

 

A – Rey auditory-verbal learning test (RAVLT) 

  

O desempenho nesta tarefa de memória explícita foi aferido por cinco variáveis: 

curva de aprendizagem, interferência retroativa, interferência proativa, esquecimento e 

reconhecimento.  

 

Curva de aprendizagem 

 

 A figura 24 ilustra o número de palavras recordadas ao longo das cinco 

apresentações da lista de palavras (lista A) (soma de todas). A ANOVA de 2 vias 

(tratamento e momento de aprendizagem, com 5 níveis) para a curva de aprendizagem 

indicou efeito de grupo (F1,18= 4,76, p<0,05), tendo o grupo CORT recordado menor 

número total de palavras em relação ao grupo placebo (Tukey, p<0,05) (Figura 25). 

Houve também efeito de momento de aprendizado (F4,72= 83,25, p<0,001), ou seja, 

houve um acréscimo do número de palavras recordadas ao longo das repetidas leituras da 

lista. A recordação das palavras após a primeira leitura foi inferior à segunda, a qual foi 

inferior à terceira (Tukey, ps<0,001), que foi inferior à quinta leitura (Tukey, p<0,05). O 

número de palavras recordadas entre a terceira e quarta e a quarta e quinta exposições 

não diferiram entre si (Tukey, p>0,91 e p>0,28, respectivamente). Não houve interação 

entre grupo e momento de aprendizado. A ausência de interação entre o tratamento 

farmacológico e a curva de aprendizado indica que, embora a hidrocortisona tenha 

promovido um pior desempenho global de memória, o incremento de memorização após 

as leituras repetidas (ou efeito de aprendizado) não foi alterado pelo tratamento proposto. 
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Figura 25: Número de palavras imediatamente recordadas nos 5 momentos de aprendizagem 
(média ± EP) no RAVLT por tratamento, ou curvas de aprendizagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Somatória das palavras recordadas imediatamente após cada uma das leituras (média 
± EP) no RAVLT por tratamento. * - Diferente de placebo. 
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Esquecimento e Reconhecimento 
 

A taxa de esquecimento, obtida após 30 minutos do estudo da lista A (recordação 

tardia), foi semelhante para ambos os grupos (F1,18= 0,01, p=0,91). O reconhecimento 

das palavras da lista A realizado após a recordação tardia também não foi diferente entre 

os grupos (Mann-Whitney, p=0,97) (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, em tarefas de 
memória explícita (RAVLT, Recordação de histórias e Fluência Semântica). 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

RAVLT   

Interferência retroativa (escore) 0,93 ± 0,15 0,86 ± 0,19 

Interferência proativa (escore) 0,96 ± 0,34 0,91 ± 0,24 

Recordação Imediata (lista B) (escore) 7,2 ± 2,3 6,1 ± 1,4 

Recordação tardia (lista A) (escore) 12,4 ± 2,9 10,8 ± 2,6 

Esquecimento (escore) 0,99 ± 0,09 0,99 ± 0,12 

Reconhecimento (lista A) 14,5 ± 1,3 14,7 ± 0,7 

Recordação de histórias   

Recordação imediata (escore) 9,2 ± 1,6 7,9 ± 1,6 

Recordação tardia (escore) 8,1 ± 1,7 7,2 ± 1,8 

Reconhecimento tardio (escore) 13,4 ± 0,5 12,6 ± 0,8 

Fluência Semântica*   

Total (escore) 83,4 ± 8,6 83,4 ± 16,2 

Corpo Humano (escore) 29,1 ± 5,1 29,1 ± 8,0 

Animais (escore) 25,0 ±4,0 26,3 ± 5,7 

Frutas (escore) 18,6 ± 3,1 18,6 ± 3,8 

Ferramentas (escore) 10,7 ± 3,9 9,4 ± 2,4 

 

Obs.: * A fluência semântica pode também ser considerada uma tarefa de avaliação de funções executivas. 
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B – Recordação de Histórias 
  

A média da recordação livre das duas histórias imediatamente após a leitura das 

mesmas foi pior para o grupo CORT, com um nível de significância de 8% (tendência; 

F1,18= 3,34, p=0,08). Esse prejuízo não se estendeu para a recordação tardia (30 minutos 

após a recordação imediata) (F1,18= 1,26, p=0,28) (Tabela 13). 

 Contudo, o reconhecimento tardio (após a recuperação tardia) das histórias foi 

prejudicado pelo tratamento com hidrocortisona (F1,18= 7,54, p<0,02). 

 

C – Fluência Semântica 
 

 O total de palavras geradas na tarefa de fluência semântica (categorias: animais, 

frutas, ferramentas e corpo humano) não foi diferente entre os grupos (F1,18= 0,00, 

p=1,00) (Tabela 13). O número de erros também não diferiu entre os grupos (Kruskal-

Wallis, ps>0,45). 

 

7.2.3. – Memória Implícita 

 

Figuras possíveis e impossíveis  

  

A ANOVA de 2 vias (grupo e tipo de figura, com 4 níveis – figuras possíveis velhas, 

figuras possíveis novas, figuras impossíveis velhas e figuras impossíveis novas) detectou 

apenas efeito de pré-ativação (F3,54= 8,20, p<0,001), sendo maior a taxa de 

reconhecimento das figuras possíveis velhas em comparação às figuras possíveis novas 

(Tukey, p<0,001), demonstrando efeitos de pré-ativação em ambos os grupos. O efeito de 

pré-ativação não foi observado para as figuras impossíveis (Tukey, p=0,87), como 

esperado. Não houve ainda efeito de grupo (F1,18= 0,16, p=0,70) ou mesmo interação 

entre grupo e efeito de pré-ativação (F3,54=2,11, p=0,11) (Tabela 14). 

 Uma outra ANOVA (1 via), considerando como variável dependente a pré-ativação 

para figuras possíveis (taxa de reconhecimento de figuras velhas subtraída de figuras 

novas), corrobora os dados da análise anterior, de forma que o tratamento com 

hidrocortisona não exerceu efeitos no desempenho desta tarefa implícita (F1,18= 1,64, 

p=0,22). 
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Tabela 14: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, no teste de 
Figuras Possíveis e Impossíveis. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

Figuras Possíveis Velhas (escore) 8,0 ± 2,1 8,3 ± 1,2 

Figuras Possíveis Novas (escore) 5,2 ± 1,2 6,4 ± 1,5 

Pré-ativação (Possíveis Velhas – Novas) (escore) 2,8 ± 1,9 1,9 ± 1,2 

Figuras Impossíveis Velhas (escore) 7,0 ± 1,2 5,8 ± 2,1 

Figuras Impossíveis Novas (escore) 6,4 ± 1,5 5,6 ± 1,6 

Pré-ativação (Impossíveis Velhas – Novas) (escore) 0,6 ± 1,5 0,2 ± 2,9 

 

7.2.4 – Teste de Desempenho Psicomotor, Percepção e Atenção 

 

Teste de Substituição de Dígitos por Símbolos (DSST) 

  

O número total de dígitos corretamente substituídos por símbolos foi submetido à 

ANOVA de 1 via. Não houve efeito de grupo (F1,18= 0,50, p=0,49), de forma que o 

tratamento com hidrocortisona não alterou o desempenho nessa tarefa atencional (Tabela 

15). 

 

Tabela 15: Desempenho (média±DP) dos sujeitos, de acordo com o tratamento, no DSST. 

 

 Placebo 
(média ± DP) 

Hidrocortisona 
(média ± DP) 

Respostas corretas (escore) 63,6 ± 7,3 60,0 ± 14,3 

Respostas incorretas (escore) 0,2 ± 0,4 0,0 ± 0,0 

 

7.3 – “Effect size” 

 

 Essa nova seção descreverá os resultados baseando-se na análise da amplitude 

dos efeitos obtidos (“effect size”). A figura 26 apresenta os valores de Cohen d (medida de 

“effect size”) para as principais variáveis de todos os testes empregados. Os valores de 
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Cohen d e seus respectivos intervalos de confiança de todas as variáveis analisadas 

encontram-se no Anexo 1. 

 A inspeção visual da figura 26 aponta para o predomínio de valores negativos de 

Cohen d, implicando no pior desempenho do grupo hidrocortisona em relação ao placebo 

para a maioria dos testes adotados. 

 Valores de Cohen d entre 0,20 e 0,49 são de baixa magnitude, entre 0,50 e 0,79 

são de magnitude moderada e acima de 0,80 são de alta magnitude (Rice & Harris, 2005). 

Os valores positivos de Cohen d são irrelevantes, uma vez que os efeitos 

observados são de baixa magnitude (<0,35) e a diferença no desempenho nestes testes 

(trilhas e reconhecimento da lista A no RAVLT) não atingiu significância estatística 

(ps>0,19). 

 Os efeitos deletérios induzidos pela hipercortisolemia em três tarefas de memória 

operacional apresentaram significância estatística e Cohen d de grande magnitude. Tais 

prejuízos cognitivos foram observados no índice de aleatoriedade da geração aleatória de 

números (versão 1 s) (d=−1,05), no número de erros cometidos durante a tarefa de 

alternância aritmética sob atenção dividida (d=−1,12) e no tempo de planejamento 

despendido no teste do zoológico (d=−1,51). 

 Houve ainda prejuízos de funções executivas com grande magnitude para o grupo 

hidrocortisona, ainda que com um nível de significância entre 0,07 e 0,08. Novamente, 

essas diferenças de desempenho entre os grupos surgiram para a tarefa de geração 

aleatória de números (d=−0,75) e alternância aritmética (erros) (d=−0,96). O grupo 

hidrocortisona apresentou ainda uma piora relevante na tarefa de dígitos (ordem direta) 

em comparação ao placebo (d=−0,88). 
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Figura 27: Resumo dos efeitos cognitivos do tratamento com hidrocortisona 30 mg (em 
comparação ao desempenho do grupo placebo) a partir dos valores de Cohen d. Os valores de 
Cohen d expressos em barras escuras apresentam p<0,05. Para as barras claras, p>0,05. Valores 
positivos de Cohen d indicam melhor desempenho na tarefa do grupo hidrocortisona em relação ao 
placebo. Valores negativos de Cohen d indicam pior desempenho na tarefa. 
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Figura 28: Resumo dos efeitos cognitivos do tratamento com hidrocortisona (CORT). � - Pior 
desempenho cognitivo em comparação ao grupo placebo. 
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8 – DISCUSSÃO 
 

 

 Houve equivalência entre os grupos nas variáveis demográficas e de saúde mental 

e física, novamente confirmando que as alterações de desempenho observadas devem 

advir da manipulação farmacológica adotada.  

O tratamento agudo, em dose única, com 30 mg de hidrocortisona induziu um 

quadro de hipercortisolemia, ao passo que os sujeitos do grupo placebo mantiveram a 

cortisolemia dentro dos limites esperados para o horário (Laboratório Fleury, 1996). Ainda 

que a hipercortisolemia tenha sido verificada nos sujeitos do grupo CORT, a dosagem da 

concentração plasmática de ACTH, três horas após a administração do GC, não tornou 

possível a constatação da ocorrência da supressão da atividade do eixo HPA entre os 

momentos pré e pós-tratamento. De qualquer forma, independentemente da supressão ou 

não do eixo HPA, a hipercortisolemia induzida pela administração exógena da CORT 

garante ativação dos receptores GC no SNC e seus conseqüentes efeitos cognitivos.  

 

8.1 – Efeitos cognitivos da hipercortisolemia 

 

 Prejuízos de memória verbal induzidos por estresse ou administração de 

glicocorticóides são comumente descritos na literatura, tanto para recuperação imediata, 

como ocorreu aqui para a recordação total do RAVLT e recordação imediata de história, 

como tardia, como ocorreu para reconhecimento da história (Keenan et al., 1996; de 

Quervain et al., 2003; Rimmele et al., 2003; Domes et al., 2005; Kuhlmann et al., 2005; 

Maheu et al., 2005; Brown et al., 2006; Buchanan et al., 2006; Oie et al., 2006; Smeets et 

al., 2006; para revisão ver Het et al., 2005; Lupien et al., 2007), embora a recordação 

livre tardia da história não tenha sido aqui prejudicada (ver mais detalhes abaixo).  

 O tratamento agudo com 30 mg de hidrocortisona resultou também em prejuízos 

de memória operacional / funções executivas, como na tarefa de dígitos – ordem direta, 

teste do zoológico, geração aleatória de números e alternância aritmética, corroborando 

achados de outros estudos com doses únicas em sujeitos normais (Kirschbaum et al., 

1996; Elzinga & Roelofs, 2005; Oei et al., 2006; Watson et al. 2006). 

 Contudo, alguns estudos apontam incremento na memória após hipercortisolemia. 

Nater et al. (2007), por exemplo, empregaram tarefas similares às aqui avaliadas e 
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mostraram o melhor desempenho na recordação imediata (“trials” 1 a 5) do RAVLT em 

sujeitos com alta responsividade à tarefa de estresse psicossocial quando comparados aos 

sujeitos com baixa responsividade (cortisolemia equivalente ao grupo controle). Uma 

possível explicação para essa diferença de resultados entre estudos é que concentrações 

de cortisol ditos ótimos são benéficos à cognição, ao passo que concentrações séricas 

menores ou maiores desse hormônio levam à prejuízo cognitivo (Lupien et al., 2007). 

Outra questão a se considerar neste cenário é que a resposta do organismo ao estresse 

leva não somente a alterações de concentrações de GC, mas também influencia outros 

sistemas que podem, por si, alterar a cognição como, por exemplo, ativação 

catecolaminérgica (Buchanan & Adolphs, 2003; Roozendaal et al., 2004; de Quervain et 

al., 2007; van Stegeren et al., 2007). 

 Tradicionalmente as tarefas de recordação de listas de palavras e histórias são 

consideradas medidas de memória episódica, as quais são quase que exclusivamente de 

natureza verbal. Sendo assim, um prejuízo induzido por GC poderia ser explicado pela 

ação desses fármacos em estruturas do SNC responsáveis por formação e consolidação de 

memória episódica. Deste modo, o déficit de memória observado no grupo hidrocortisona 

pode estar associado à maior ocupação dos receptores GR no hipocampo que, uma vez 

ativados, diminuem o aporte de glicose para os neurônios hipocampais (de Leon et al., 

1997), podendo culminar com a inibição da LTP (potenciação de longo prazo) (McEwen & 

Sapolsky, 1995; de Kloet et al., 1999; McGaugh, 2004). Prejuízo de memória verbal 

(recordação tardia com pistas de pares de palavras), após ingestão de um GC exógeno, foi 

também relacionado à redução do fluxo sanguíneo em estruturas posteriores do lobo 

temporal medial direito, especialmente no giro parahipocampal (de Quervain et al., 2003). 

Essa região mostra-se essencial para o sucesso na recuperação de memória, juntamente 

com a atividade de outras estruturas caudais do lobo temporal medial (Schacter & 

Wagner, 1999; Cabeza & Nyberg, 2000).  

 Contudo, existe outra forma de interpretar os resultados nessas tarefas verbais, ou 

seja, que elas refletem em prejuízo de memória operacional e, portanto, não são 

exclusivamente dependentes de ativação de receptores GC no hipocampo.  

 O desempenho em outra medida de natureza verbal, a tarefa de dígitos direta, 

também foi afetado negativamente pela hidrocortisona, como verificado por Elzinga & 

Roelofs (2005) e Wolf et al. (2001).  Outra tarefa que também requer a integridade da alça 
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fonológica, o “phone numbers”, que consiste na recordação imediata de número de 

telefones associados a palavras, mostrou-se igualmente prejudicada após uso 

agudo/crônico de corticóides (Domes et al., 2005). Isto sugere que GC eliciam um prejuízo 

na alça fonológica da memória operacional. 

 Em contrapartida, ausência de efeitos na tarefa de dígitos, ordem direta, foi 

verificada em sujeitos submetidos à tarefa de estresse psicossocial em comparação ao 

grupo controle (Smeets et al., 2006), após 30 mg (dose única) de hidrocortisona 

administrada à mulheres jovens e saudáveis (Kuhlmann et al., 2005), e em trabalhos com 

tratamento crônico com hidrocortisona à idosos (Porter et al., 2002) e prednisona à 

pacientes reumatológicos (Keenan et al., 1996). As diferenças entre esses estudos podem 

ter sido devidas a características dos sujeitos, como gênero e idade, uso agudo versus 

crônico de GC, horário do dia e tipo de paciente envolvido, feitos associados ao estresse 

que não a liberação de GC, fatores que podem determinar, de forma ainda não totalmente 

esclarecida, níveis distintos de saturação de receptores GR.  

Ora, se a capacidade de reter informações verbais por curto período de tempo está 

rebaixada, não seria surpreendente que tarefas de natureza verbal de recordação imediata 

(recordação imediata de histórias e de listas no RAVLT) também estivessem, como ocorreu 

aqui e nos trabalhos previamente citados. Hoje propõe-se que a recordação imediata de 

histórias na realidade envolve a função conjunta: 1) da qualidade da representação 

contida no retentor episódico; 2) da capacidade de manter seu significado por meio do 

executivo central; e 3) de suas associações com informações contidas na memória de 

longo prazo (Baddeley & Wilson, 2002). É difícil discordar que este raciocínio não seja 

aplicável também à recordação imediata de listas de palavras não associadas (RAVLT).  

O prejuízo na tarefa de dígitos, assim, indica que a “qualidade da representação 

contida no retentor episódico” (citando Baddeley & Wilson, 2002) estaria subótima, o que 

poderia explicar o prejuízo na recordação imediata da história. Além do envolvimento da 

alça fonológica na recordação imediata, a constatação de déficit em funções executivas 

observada no presente estudo (ver abaixo), refletiria uma menor “capacidade de manter 

significado por meio do executivo central” (Baddeley & Wilson, 2002). Então, esses 

efeitos, individualmente ou somados, poderiam explicar um prejuízo na capacidade de 

reter informações nos testes de recordação imediata de história e listas de palavras 
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(RAVLT). Não se pode excluir, todavia, que o retentor episódico seja alterado pela 

hidrocortisona. Esse efeito, porém, não foi explorado na literatura, tampouco aqui. 

A alta densidade de receptores GC em regiões frontais (Patel et al., 2000; Sánchez 

et al., 2000) pode explicar os efeitos de hidrocortisona sobre o funcionamento da alça 

fonológica, que depende de estruturas nessa região encefálica (Paulesu et al., 1993; Vallar 

et al., 1997; Romero et al., 2006). Essas regiões, especificamente, o giro frontal inferior 

esquerdo (BA 44 – área de Broca) e o córtex pré-motor esquerdo (BA 6) são responsáveis 

pelo processo de reverberação (Paulesu et al., 1993; Vallar et al., 1997; Romero et al., 

2006), o que sugere que seja esse o componente afetado pela hidrocortisona. Não há 

registros de que o giro supramarginal do lobo parietal inferior esquerdo, que subsidia o 

armazenamento verbal de curto prazo, apresenta densidade significativa de receptores 

GC, o que enfraquece a possibilidade de que a hidrocortisona interfira no armazenamento 

propriamente dito. Outros estudos devem averiguar se o prejuízo induzido pelo cortisol se 

deve às suas ações em processos de reverberação e/ou de armazenamento de curto 

prazo. 

Embora os prejuízos de recordação imediata verbal possam ser explicados 

exclusivamente por alteração da memória operacional, o prejuízo do reconhecimento 

tardio das histórias aponta também o envolvimento da região hipocampal, que seria 

responsável por consolidar informações episódicas de longo prazo (Squire et al., 2004; 

Squire & Alvarez, 1995). 

O desempenho dos sujeitos do grupo hidrocortisona no reconhecimento de 

histórias apóia a interpretação dos efeitos deletérios da hipercortisolemia na memória 

episódica (piora significativa e de grande magnitude; Cohen d= −1,20). Em contrapartida, 

a recordação tardia das histórias não foi alterada pelo tratamento proposto. 

A princípio, um déficit de memória episódica já era esperado após o tratamento 

agudo com hidrocortisona (ver Wolf, 2003; Het et al., 2005). Contudo, o prejuízo somente 

no reconhecimento tardio e não na recordação tardia consiste em um resultado 

inesperado, uma vez que o reconhecimento de um estímulo tende a ser mais fácil do que 

a recordação (Tulving & Craik, 2000). De fato, para todos os sujeitos, de ambos os 

grupos, o desempenho na tarefa de reconhecimento foi superior à recordação livre das 

histórias, descritivamente falando. Então, como explicar o rebaixamento de 

reconhecimento para o grupo hidrocortisona em relação ao grupo placebo? 
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A análise mais cuidadosa do procedimento empregado na tarefa de recordação de 

histórias adotado neste trabalho indicou que a recordação livre permitiu, contrariamente 

do esperado, a recuperação dos aspectos gerais da história, enquanto que o 

reconhecimento requeriu a recuperação de detalhes. Por exemplo, no trecho “Oswaldo era 

o primeiro violinista de uma orquestra”, a recordação da idéia central, ou seja, Oswaldo 

era um violinista, gerou uma pontuação, embora parcial, para o trecho recordado, ainda 

que os termos primeiro e orquestra não tenham sido mencionados. Contudo, no 

reconhecimento, o sucesso na tarefa dependeu da habilidade do sujeito em lembrar que 

Oswaldo era o primeiro e não o segundo ou o terceiro violinista de um grupo, e não de um 

conjunto ou de uma orquestra, tarefa que demandou a recuperação mais detalhada da 

história apresentada. 

A melhor recordação dos aspectos gerais (“gist”) em detrimento à recordação de 

detalhes também é observada durante a lembrança de um evento traumático ou com alta 

carga emocional (Adolphs et al., 2005, 2001). A emoção e/ou o estresse eliciados no 

momento do evento emocional estreitam o foco atencional do sujeito, que passa a 

considerar somente os aspectos centrais do evento, excluindo informações periféricas 

(Christianson & Loftus, 1991; Lupien & Brière, 2000). Uma explicação adicional propõe 

que um estímulo que suscita alto alerta promove um estreitamento atencional para a 

informação central de um evento emocional, condição que Easterbrook definiu como o 

“foco na arma” (“wheapon focus”) (Easterbrook, 1959). Esta denominação provém de 

relatos de testemunhas ou de vítimas de crimes nos quais é freqüente ocorrer a 

recordação detalhada da arma do agressor, isto é, a informação central, mas não da sua 

face, ou seja, a informação periférica. Desse modo, a atenção focada promove a melhor 

recordação do evento emocional central (Easterbrook, 1959). 

Mas o que há em comum entre administração de hidrocortisona e a dissociação 

entre a evocação dos aspectos gerais ou específicos das histórias? A amígdala. A 

integridade dos circuitos neuronais da amígdala é essencial não só para a percepção da 

valência e alerta emocional de um dado estímulo, propiciando a melhor codificação e 

conseqüente melhor evocação de estímulos com alto alerta emocional em comparação a 

estímulos neutros, mas também para a formação de memória para estímulos neutros 

(Kleinhans et al., 2007).  
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É possível, portanto, que a relação entre a hipercortisolemia e a piora de maior 

magnitude para o reconhecimento das histórias, em comparação à ausência de prejuízo 

obtido na recordação livre tardia, dependa dos efeitos agudos do cortisol sobre a 

amígdala. Ainda que as histórias não apresentassem conteúdo emocional explícito, a 

administração de hidrocortisona promove a ativação de receptores para GC na amígdala 

de maneira semelhante à induzida por situações estressantes. Tal modulação pode ter 

gerado o estreitamento do foco atencional durante a codificação das histórias nos sujeitos 

do grupo hidrocortisona, modulação esta que resultou na pior evocação dos detalhes das 

histórias. Portanto, a hidrocortisona no presente estudo pode ter alterado a memorização 

das informações verbais por meio de alterações na amígdala, além de regiões frontais e 

hipocampais. Este efeito não teria sido observável na recordação tardia no teste RAVLT 

pois em listas de palavras não associadas não há a possibilidade de extração de um “gist”, 

um tema central que reúna todas as informações, como ocorre para as histórias.  

 

8.2 – Hipercortisolemia e memória operacional / funções executivas 

 

 Os domínios executivos aqui empregados foram prejudicados pela administração 

de CORT exceto atualização e dupla tarefa.  

A recordação indireta de dígitos, que envolve manipulação de informações, mais 

especificamente uma tarefa executiva do tipo atualização (Honey et al., 2003), não foi 

alterada como verificado anteriormente (Elzinga & Roelofs, 2005). De forma similar, não 

houve efeito no outro teste desse tipo de subfunção executiva, PASAT, tampouco medidas 

de atualização obtida no teste GAN o foram, indicando que esse domínio executivo não é 

prejudicado pela CORT. 

Em comparação com o grupo placebo, o tratamento com hidrocortisona prejudicou, 

de forma considerável (ANOVA e alto Cohen d), os processos de formulação no teste 

ecológico do zoológico (Wilson et al., 1996), ao passo que os grupos não diferiram em 

termos dos processos de execução. Esse prejuízo mimetiza em parte os efeitos no 

planejamento observados em idosos saudáveis e pacientes com demências (Allain et al., 

2005, 2007; Altgassen et al., 2007), no que concerne à observação de prejuízos de 

formulação e não de execução da tarefa. Poder-se-ia especular que isso se deve a 
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alterações da atividade do eixo HPA no envelhecimento saudável e nas demências 

(Seeman & Robbins, 1994; Lupien et al., 2005;). 

Poucos trabalhos investigaram os efeitos do cortisol sobre o uso de estratégias ou 

planejamento. Em um destes estudos, sujeitos submetidos a um intenso estresse agudo, 

durante um treinamento de guerra nos EUA, apresentaram anormalidades vísuo-

construtivas na cópia da figura complexa de Rey, caracterizadas pela utilização de 

estratégias empregadas geralmente por crianças (Morgan III et al., 2006). Os autores 

deste trabalho atribuem a piora no planejamento ao aumento do cortisol. 

Em um outro estudo, altas concentrações de cortisol minutos antes do início do 

WCST (Wisconsin Card Sorting Test) estiveram associados com maior número de erros 

perseverativos em mulheres (McCormick et al., 2007). O bom desempenho nessa clássica 

tarefa de funções executivas requer o ajuste da resposta comportamental quando o 

sujeito é confrontado com diferentes contingências, habilidade esta associada à 

flexibilidade cognitiva (Strauss et al., 2006). Flexibilidade cognitiva e adoção de estratégias 

eficientes também são requeridas para o bom desempenho no Teste do Zoológico, uma 

vez que o sujeito deve ser capaz de adequar a tarefa principal (trilhar o roteiro no mapa 

do zoológico) às diferentes regras impostas pelo teste. 

Assim como a elevação aguda das concentrações de cortisol prejudicou o 

desempenho no Teste do Zoológico, tal condição também gerou prejuízos na Geração 

Aleatória de Números (GAN), uma tarefa executiva que requer flexibilidade cognitiva, o 

emprego de estratégias e, especialmente, o controle inibitório (Baddeley, 1996; Baddeley 

et al., 1998; Peters et al., 2007). 

Prejuízos na tarefa de geração aleatória são observados em pacientes com doença 

de Alzheimer (Brugger et al., 1996) e em pacientes com desordens em vias 

dopaminérgicas fronto-estriatais, incluindo esquizofrenia (Salamé & Danion, 2007), doença 

de Parkinson (Robertson et al., 1996) e doença de Huntington (Ho et al., 2004). 

Geralmente, há exacerbação na produção de respostas ordenadas seqüencialmente, 

apontando para falha na inibição e prejuízo no controle executivo “on line” (Salamé & 

Danion, 2007; Brown et al., 1998). 

Déficit semelhante foi obtido neste trabalho, pois os sujeitos do grupo 

hidrocortisona obtiveram piora nos índices que justamente expressam a capacidade do 

sujeito em inibir respostas inadequadas (adjacência, TPI e “RNG Evans”; ex. Towse & Neil, 
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1998). Embora, até o momento nenhum outro trabalho tenha investigado os efeitos do 

cortisol sobre o desempenho na tarefa de geração aleatória de números, há evidências de 

que a hipercortisolemia causa prejuízos na condição de interferência do teste de Stroop, 

uma tarefa clássica para a avaliação de inibição de respostas (Lezak et al., 2004). 

Contudo, no presente estudo o teste Stroop não foi alterado pelo tratamento agudo com a 

hidrocortisona, talvez porque foi usada aqui uma versão reduzida do Stroop.  

Outro domínio executivo afetado pela CORT foi a alternância de foco. Seguramente 

a habilidade em realizar cálculos matemáticos na tarefa de alternância aritmética não é o 

fator limitante para o bom desempenho, dada a facilidade do cálculo necessário. Contudo, 

a habilidade em alternar entre duas tarefas é exigida para o bom desempenho nesta 

tarefa (cálculos matemáticos de adição e subtração), que foi consideravelmente 

prejudicada pelo tratamento com hidrocortisona. Não há na literatura outros estudos com 

GC que utilizem testes similares, tampouco de dupla tarefa, que não foi prejudicada aqui.  

Em suma, a dose aguda de 30 mg de CORT prejudicou medidas de memória de 

longo prazo do tipo episódica, que refletiu um estreitamento do foco atencional dos 

sujeitos. Houve também prejuízo na alça fonológica que pode explicar os déficits em 

tarefas verbais de recordação imediata. Ademais, funções executivas mostraram-se 

sensíveis aos efeitos dessa droga, em especial nos domínios planejamento, inibição e 

alternância. 

 

  

 

 

 



110 

  

Co
ns

id
er
aç
õe
s 

Fi
na

is
 

 



111 

  

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho corrobora inúmeros achados da literatura acerca dos efeitos 

dos GC em processos cognitivos. Em ambos os experimentos, os tratamentos 

farmacológicos propostos foram efetivos e permitiram a observação de alterações de 

desempenho cognitivo dos sujeitos participantes. 

 A manipulação da fisiologia dos GC pela indução farmacológica de hipocortisolemia 

(experimento 1) e hipercortisolemia (experimento 2) e a obtenção de prejuízos cognitivos 

em ambas as condições endócrinas demonstra que os GC desempenharam um papel 

modulador não linear na cognição, mas que reflete função quadrática, de forma a 

constituir uma curva dose-resposta em U-invertido. Com isso, sugere-se que 

concentrações sub ou supra-fisiológicas de GC modulam negativamente a memória como 

previamente proposto (Lupien & Lepage, 2001). 

 No Experimento 1, o tratamento agudo com dexametasona causou unicamente 

efeitos sobre funções executivas, mas que variou de acordo com a dose empregada. Os 

tratamentos com 2,0 e 4,0 mg/dia de DEX promoveram prejuízos nos domínios inibição e 

atualização (mensurados pelos testes Stroop e índices de aleatoriedade do GAN), ao passo 

que o tratamento com 6,0 mg/dia de DEX resultou em tendência de melhor desempenho 

na tarefa GAN, ao menos para o índice de aleatoriedade “RNG Evans”, que é 

representativo dos domínios inibição e atualização (Towse & Neil, 1998). Como nenhuma 

alteração de memória explícita e implícita foi observada após o tratamento com DEX, tais 

resultados em conjunto corroboram a hipótese de Lupien et al. (2007) de maior 

sensibilidade de memória operacional aos efeitos agudos dos GC. Os presentes resultados 

mostram que talvez essa maior sensibilidade seja devida à ação dessas drogas sobre 

funções executivas especificamente, as quais são representativas do funcionamento do 

executivo central da memória operacional. Mais ainda, os domínios executivos mostraram-

se diferentemente afetados pelas manipulações farmacológicas aqui adotadas. Tendo em 

vista que a CORT não afetou nenhuma das tarefas de atualização ao passo que a DEX 

afetou tais medidas, sugere-se que esse domínio seja especialmente sensível à redução da 

cortisolemia, diferentemente dos domínios planejamento e alternância, que foram 

sensíveis à hipercortisolemia. O domínio inibição, por sua vez, foi sensível a ambos tipos 

de manipulação, ao passo que a realização de dupla tarefas não foi alterada por nenhum 

dos tratamentos. 
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 A observação de prejuízo e incremento de desempenho cognitivo de acordo com a 

dose administrada de DEX reflete o padrão em U-invertido estabelecido para relação entre 

efeitos cognitivos e cortisolemia (Lupien & McEwen, 1997; Lupien et al., 2002). 

Concentrações plasmáticas baixas eliciam déficit cognitivo, ao passo que concentrações 

moderadas, ou ditas “ótimas”, melhoram o desempenho. Assim, a partir dos resultados 

obtidos, é possível sugerir que as doses de 2,0 e 4,0 mg de DEX representam um ponto à 

extrema esquerda da curva em U-invertido (ver Figura 27), na qual tem-se a intersecção 

entre baixas concentrações de cortisol e piora cognitiva. De fato, a administração aguda 

de 2,0 e 4,0 mg de DEX foi eficaz em suprimir a secreção endógena de cortisol, de forma 

que a ativação, pelo cortisol, dos receptores para GC, foi bastante reduzida. Isso, somado 

à presença da glicoproteína-P na barreira hemato-encefálica, que dificulta o livre influxo 

de DEX para o tecido nervoso (de Kloet, 2000), reforça a hipótese de baixa ocupação dos 

receptores para GC no sistema nervoso e conseqüente associação com déficit cognitivo. 

Este quadro, já proposto por de Kloet (1997) e Karssen et al. (2005), indica um estado de 

hipocortisolismo central induzido pela administração de DEX 2,0 e 4,0 mg. Uma 

interpretação alternativa é a de que houve influxo de dexametasona nessas doses. Neste 

caso, haveria uma ativação preponderante de receptores GR já que essa substância tem 

afinidade seletiva para esses receptores (Czock et al., 2005), o que teria induzido prejuízo 

de funções executivas.  

 A análise dos resultados obtidos para a dose de 6,0 mg/dia de DEX conduz a um 

outro cenário, não um de hipocortisolismo; afinal, os sujeitos deste grupo apresentaram 

melhora de alto Cohen d em um dos índices de aleatoriedade na tarefa GAN. Tendo em 

vista que o tratamento com essa dose também foi eficaz em suprimir a liberação 

endógena de cortisol, é possível inferir que a melhora no desempenho na tarefa GAN não 

se deva ao estado de hipocortisolismo instalado, mas provavelmente à ação direta da DEX 

em receptores GR centrais. Isso faz sentido se for considerado que há uma alta densidade 

desses receptores no córtex pré-frontal (Patel et al., 2000; Sánchez et al., 2000). Não se 

conhece qual é a concentração mínima de DEX necessária para vencer o bloqueio gerado 

pela glicoproteína-P e assim atingir o tecido nervoso, tampouco é possível mensurar as 

concentrações plasmáticas intracerebrais de DEX em voluntários sadios por questões 

éticas. Portanto, não é possível garantir que tenha ocorrido o influxo de DEX para o tecido 



113 

  

nervoso. Estudos com doses maiores do que 6,0 mg de dexametasona poderão resolver 

esta questão. 

 A interpretação de que os efeitos cognitivos gerados pela administração de 6,0 mg 

de DEX devam-se à ação direta da DEX em receptores GR, e não a um artefato estatístico, 

advém da observação de que a alteração de desempenho entre os grupos ocorreu nas 

mesmas medidas neuropsicológicas do que os efeitos observados nas doses de 2,0 e 4,0 

mg.  

 Assim, a ativação de receptores GR centrais pela DEX, provavelmente em áreas 

frontais, parece ter deslocado a curva em U-invertido para a direita, em um ponto 

representativo da concentração de GC necessária para que se observe melhora de 

desempenho cognitivo (ver Figura 27).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Representação esquemática dos efeitos cognitivos induzidos pela administração aguda 
de dexametasona (DEX) e hidrocortisona (CORT) no presente estudo. 

 

No Experimento 2, o tratamento agudo com 30 mg de hidrocortisona foi 

responsável pela indução de hipercortisolemia, situação que desloca a curva em U-

invertido para a extrema direita, caracterizada por altas concentrações de cortisol. 

Conseqüentemente, parece ter havido maior ativação de receptores MR e GR por esse 

agonista não seletivo, que resultou em piora cognitiva. De fato, essa hipótese é 

sustentada pelos resultados obtidos. Houve déficits significativos e de altos Cohen d no 
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desempenho de algumas tarefas que envolvem memória operacional relativa ao 

processamento fonológico/verbal, funções executivas de diversos subtipos (inibição, 

planejamento e alternância) e de memória explícita. Novamente, assim como para o 

tratamento com DEX, funções executivas mostraram-se sensíveis às ações dos GC, uma 

vez que houve predomínio de resultados significativos e de alto Cohen d para tais 

medidas. 

 Os resultados obtidos neste trabalho indicam a ação modulatória dos GC em 

processos cognitivos, particularmente de memória operacional fonológica e funções 

executivas. Obtiveram-se também dados que corroboram a hipótese de que a ativação 

sub ou suprafisiológica dos receptores GC associam-se à piora cognitiva, de forma que se 

faz necessária a ativação “moderada” desses receptores para o bom desempenho em 

funções executivas. Dentre os diversos domínios executivos aqui investigados, pode-se 

dizer ainda que os GC em geral podem alterar processos de inibição, alternância e 

planejamento, mas que esses domínios são diferentemente sensíveis à natureza do 

tratamento proposto com essas drogas. Somente a capacidade de realizar duas tarefas ao 

mesmo tempo e o domínio atualização, não foram afetadas pelos tratamentos com 

hidrocortisona e dexametasona.  

 Um outro ponto merece destaque. Os efeitos cognitivos dos GC não se restringiram 

à formação hipocampal como previamente proposto (Belanoff et al., 2001; Erickson et al., 

2003). A partir da avaliação neuropsicológica aqui realizada, que contemplou mais 

subtipos de memória em comparação à maior parte dos estudos de avaliação de efeitos 

cognitivos de GC, é possível sugerir que os GC exercem ação modulatória em outras 

regiões encefálicas, como córtex pré-frontal e amígdala. Essas estruturas sabidamente 

apresentam alta densidade de receptores para GC e estão envolvidas em outros subtipos 

de memória que não apenas a explícita (Herman et al., 2005).  

Por fim, em conjunto os resultados sugerem que os GC não se limitam a modular a 

formação do traço mnêmico de longo prazo, episódico, como proposto na literatura, mas 

influenciam o funcionamento da memória operacional fonológica e das funções executivas 

em diversos domínios. 
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10 – CONCLUSÃO 
 

 

Observou-se no presente trabalho que ambos os glicocorticóides, que agem em 

receptores GR (dexametasona) e MR e GR (hidrocortisona), alteraram funções cognitivas:  

 

a) Somente a hidrocortisona causou prejuízo de memória de longo prazo, e somente a do 

tipo episódica (reconhecimento de histórias); 

 

b) A memória implícita (pré-ativação perceptual) não foi alterada por dexametasona e 

hidrocortisona; 

 

c) A hidrocortisona prejudicou a memória operacional do tipo fonológica/verbal; 

 

d) As funções executivas foram as medidas mais sensíveis aos efeitos prejudiciais ou 

nootrópicos de GC. A dexametasona, nas doses de 2,0 e 4,0 mg prejudicou o desempenho 

nos domínios executivos de inibição e atualização ao passo que a dose de 6,0 mg tendeu 

a melhorar o desempenho em uma medida de atualização; a hidrocortisona prejudicou 

medidas nos domínios executivos estudados, exceto dupla tarefa e atualização.  
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ABSTRACT 
   
Glucocorticoids (GC) modulate cognition by binding to GC receptors (especially GR 
receptors) distributed throughout the human brain, including frontal areas that are 
recruited during working memory and executive function tasks. However, little is known 
about GC effects on these processes. Hence, the aim of this work was to study the 
cognitive effects, with emphasis on working memory / executive functions, of a GC that is 
selective to GR receptors (dexamethasone; DEX) and another non selective GC, which 
binds to GR and MR receptors (hydrocortisone; CORT). Two experiments on acute oral 
effects of these GC were conducted. We followed a double-blind, independent group 
design study using young, healthy male University students. In the experiment 1, 40 
subjects were randomly allocated to 4 groups with the same number of individuals: DEX 2 
mg, DEX 4 mg, DEX 6 mg, and placebo. In the experiment 2, twenty subjects with the 
same characteristics were allocated to 2 groups of 10 subjects: CORT 30 mg and placebo. 
The test battery was carried out after the administration of the treatments and include 
tasks of semantic and episodic memory, repetition priming, phonological and visuospatial 
working memory, episodic buffer, as well as tasks that are representative of several 
executive domains (updating, dual task, inhibition, shifting and planning). Only 
hydrocortisone caused damage to episodic memory and phonological/verbal working 
memory. Semantic memory and repetition priming were preserved by both treatments. 
The executive functions were the most sensitive measures to GC effects, revealing 
negative and nootropic action. Dexamethasone (2 and 4 mg) impaired performance in 
tasks representative of the inhibition and updating domains, while DEX 6 tended to 
improve performance in a measure of those domains. CORT, in turn, impaired measures in 
the studied executive domains, except dual-task and updating. These results indicate that 
working memory / executive functions are particularly sensitive to acute effects of GC in 
young, healthy subjects. Therefore, measures of those cognitive functions should be used 
in tests batteries to evaluate central GC effects. 
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Anexo 1: Valores de Cohen d e Intervalos de Confiança para as diferenças observadas 

entre os grupos hidrocortisona e placebo (Experimento 2) e entre os grupos 

dexametasona e placebo (Experimento 1). 

 

CORT DEX 2,0 DEX 4,0 DEX 6,0 
Variável 

D IC Inf IC Sup d IC Inf IC Sup d IC Inf IC Sup d IC Inf IC Sup 

Cortisol (Pré-T) −0,35 −1,68 1,98 0,75 −1,75 2,27 0,44 −2,07 1,95 0,05 −1,20 1,57 

Cortisol (Pós-T 1,76 −2,31 2,80 −7,61 −7,73 −6,60 −7,39 −7,53 −6,38 −7,21 −7,37 −6,20 

ACTH (Pré-T) −0,57 −3,25 3,21 0,91 −4,61 3,10 0,29 −3,37 2,47 −0,08 −3,74 2,11 

ACTH (Pós-T) −1,05 −3,51 1,95 −2,45 −2,78 0,03 −2,63 −2,80 −0,15 −2,62 −2,80 −0,14 

Dígitos (OD) −0,88 −1,39 −0,12 0,41 −0,52 1,29 −0,21 −1,14 0,67 0,25 −0,33 1,13 

Dígitos (OI) −0,30 −1,18 0,86 0,85 −0,11 1,34 0,21 −1,04 0,70 −0,20 −0,93 0,29 

Corsi (OD) −0,57 −1,37 0,16 0,17 −0,54 0,93 0,35 −0,28 1,12 0,88 0,25 1,65 

Corsi (OI) −0,22 −0,99 0,67 −0,13 −1,05 0,90 −0,34 −1,85 0,69 0,29 −0,36 1,32 

PASAT 2,4s (Corretas) −0,40 −4,12 3,94 −0,13 −5,94 6,13 −0,27 −6,03 6,00 −0,19 −6,63 6,08 

PASAT 2,4s (Incorretas) −0,22 −2,14 1,27 0,29 −3,49 2,54 −0,05 −3,83 3,09 0,16 −3,61 2,50 

PASAT 2,4s (Omissões) −0,36 −3,40 3,11 −0,36 −4,41 4,80 −0,35 −4,39 3,84 −0,40 −4,45 3,89 

PASAT 1,2s (Corretas) −0,25 −6,76 5,08 0,00 −7,87 7,01 −0,33 −5,58 6,68 −0,08 −5,63 6,93 

PASAT 1,2s (Incorretas) −0,46 −6,03 5,93 0,24 −3,32 2,83 0,41 −3,15 2,32 0,71 −2,85 2,22 

PASAT 1,2s (Omissões) 0,53 −3,19 1,52 −0,01 −7,79 6,94 −0,50 −8,28 4,49 −0,35 −8,14 4,89 

Stroop A (Tempo) −0,16 −1,21 1,18 0,24 −0,97 1,12 −0,59 −1,80 0,93 −0,36 −1,57 1,51 

Stroop B (Tempo) −0,28 −1,60 2,01 −0,28 −1,80 1,33 −0,83 −2,35 0,80 −0,73 −2,26 1,29 

Stroop C (Tempo) −0,34 −2,82 4,42 −0,89 −2,67 3,49 −1,43 −3,21 1,65 −0,74 −2,51 2,54 

Trilhas A (Tempo) 0,06 −5,03 6,13 −0,25 −5,10 4,87 −0,64 −5,49 5,75 −0,27 −5,12 8,19 

Trilhas B (Tempo) 0,33 −20,87 10,49 0,44 −26,59 14,36 0,41 −26,62 10,57 0,38 −26,64 13,30 

FAS −0,15 −5,67 4,80 0,68 −5,78 11,21 −0,25 −2,86 10,28 0,41 −5,70 10,94 

Fluência Semântica 0,00 −10,04 5,33 −0,14 −11,30 10,33 −0,05 −8,90 10,42 −0,12 −8,63 10,35 

Al Aritmética (AT–Cor) −0,26 −9,75 10,89 0,24 −11,30 12,74 −0,30 −7,72 12,20 0,33 −16,53 12,84 

Al Aritmética (AT–Incor)  −0,96 −1,39 0,16 0,10 −1,67 2,91 0,46 −1,32 2,25 0,04 −1,74 1,62 

Al Aritmética (AD–Cor) −0,46 −4,24 4,06 0,17 −7,17 4,74 −0,38 −4,24 4,19 0,16 −4,72 4,72 

Al Aritmética (AD–Incor)  −1,12 −2,29 0,37 0,52 −1,77 1,88 0,38 −1,90 2,80 0,23 −2,06 2,97 

Fluência Semântica (AD) −0,06 −1,52 1,46 0,28 −0,76 1,74 −0,66 −1,59 0,80 0,08 −0,63 1,54 

T Zoológico (Tempo–vA) −1,19 −25,01 35,51 0,27 −60,42 76,19 0,45 −60,24 54,19 −0,26 −60,95 83,58 

T Zoológico (Tempo–vB) 0,00 −13,01 13,62 −0,80 −8,32 33,08 −0,34 −7,86 19,83 −0,74 −8,26 15,51 

T Zoológico (Plan)  −1,51 −16,38 31,43 0,47 −57,39 57,00 0,55 −57,31 41,61 −0,16 −58,01 84,42 

GAN 1s (Favoritos 1) 0,30 −0,45 1,23 −0,17 −1,10 1,14 −0,25 −1,18 0,32 −0,39 −1,32 0,60 

GAN 1s (Favoritos 2) −0,25 −0,75 0,25 0,08 −0,81 0,80 −0,29 −1,17 0,13 −0,23 −1,12 0,49 

GAN 1s (Favoritos 8) 0,25 −0,74 0,75 −0,15 −1,02 0,67 −0,42 −1,08 0,40 0,17 −0,50 0,99 

GAN 1s (Favoritos 9) 0,53 −0,83 1,27 0,07 −1,06 0,71 −1,51 −2,51 −0,87 −0,46 −1,44 0,18 

GAN 1s (Count Score 1) −0,43 −11,34 34,03 −0,52 −7,97 93,58 −0,23 −7,68 11,01 −0,05 −7,50 11,59 



 

  

Anexo 1 (Continuação): Valores de Cohen d e Intervalos de Confiança para as diferenças 

observadas entre os grupos hidrocortisona e placebo (Experimento 2) e entre os grupos 

dexametasona e placebo (Experimento 1). 

 

CORT DEX 2,0 DEX 4,0 DEX 6,0 
Variável 

d IC Inf IC Sup d IC Inf IC Sup d IC Inf IC Sup d IC Inf IC Sup 

GAN 1s (Count Score 2) −0,55 −4,83 8,62 0,48 −4,08 6,56 −0,49 −5,05 11,31 −0,09 −4,64 5,20 

GAN 1s (Redundancy) 0,00 −0,43 0,56 −0,19 −0,59 0,38 −1,10 −1,50 −0,59 −0,24 −0,65 0,26 

GAN 1s (RNG Evans) −0,75 −0,76 −0,71 −1,20 −1,21 −1,15 −2,00 −2,01 −1,98 −1,00 −1,01 −0,98 

GAN 1s (Coupon) 0,19 −2,54 1,99 0,04 −1,79 2,65 −0,81 −2,64 2,93 −0,25 −2,08 1,69 

GAN 1s (TPI) −1,05 −9,05 5,89 −0,53 −14,51 5,41 −1,02 −10,41 4,92 −0,86 −10,23 5,08 

GAN 1s (Runs) 0,43 −0,25 0,61 0,28 −0,64 0,47 0,42 0,17 0,61 0,14 −0,09 0,34 

GAN 1s (Repetition Gap) 0,67 0,60 0,79 0,00 −0,46 0,20 −0,59 −1,02 −0,39 −0,94 −1,27 −0,74 

GAN 1s (Adjacência) −0,53 −6,36 6,72 −0,31 −3,72 11,67 −0,52 −3,92 5,20 −0,21 −3,61 5,54 

GAN 2s (Favoritos 1) 0,00 −0,93 0,50 −0,55 −1,49 0,09 −0,50 −1,44 0,04 −0,44 −1,38 0,30 

GAN 2s (Favoritos 2) 0,08 −0,66 0,83 −0,57 −1,14 0,15 −0,79 −1,36 −0,26 −0,20 −0,77 0,45 

GAN 2s (Favoritos 8) −0,42 −1,04 0,14 −0,32 −0,86 0,32 −0,44 −1,21 0,20 0,10 −0,49 0,74 

GAN 2s (Favoritos 9) −0,73 −1,66 0,20 −0,83 −1,60 −0,11 −0,71 −1,38 0,00 −0,66 −1,64 0,06 

GAN 2s (Count Score 1) −0,74 −9,79 12,40 −0,51 −6,70 32,69 −0,53 −6,72 9,90 −0,33 −6,52 3,92 

GAN 2s (Count Score 2) −0,20 −4,66 6,06 0,07 −6,22 6,37 −0,35 −6,64 9,45 0,40 −5,89 2,82 

GAN 2s (Redundancy) −0,50 −0,93 −0,19 −0,93 −1,20 −0,66 −0,73 −1,01 −0,38 −0,63 −0,90 −0,32 

GAN 2s (RNG Evans) 0,00 −0,02 0,02 0,50 0,48 0,52 0,29 0,26 0,30 1,33 1,31 1,35 

GAN 2s (Coupon) −0,29 −2,34 1,88 −0,13 −2,34 0,92 −0,33 −2,54 1,38 −0,43 −2,64 1,46 

GAN 2s (TPI) −0,41 −8,22 9,14 −0,55 −11,05 5,16 −0,87 −7,98 4,83 −0,76 −4,15 4,94 

GAN 2s (Runs) 0,22 −0,09 0,47 0,51 0,20 0,63 0,92 0,64 1,04 0,52 0,44 0,63 

GAN 2s (Repetition Gap) 0,00 −0,06 0,12 −0,37 −0,46 −0,29 −0,43 −0,52 −0,35 −0,26 −0,37 −0,18 

GAN 2s (Adjacência) −0,85 −7,17 3,92 −0,44 −4,66 7,22 −0,51 −4,73 4,73 −0,44 −4,66 2,79 

DSST (Corretas) −0,33 −9,20 4,19 −0,15 −7,89 9,09 −0,47 −6,90 8,78 0,11 −8,17 9,36 

RAVLT (Imed 1 a 5) −0,98 −5,12 3,74 0,22 −4,25 6,91 0,08 −4,69 6,77 −0,16 −5,77 6,52 

RAVLT (Tardia 20 min) −0,58 −2,19 1,22 −0,22 −2,12 1,29 −0,53 −2,56 0,99 −0,56 −2,63 0,96 

RAVLT (Imed Lista B) −0,59 −1,46 0,83 −0,66 −1,31 0,97 −0,35 −1,43 1,28 −0,17 −1,31 1,46 

RAVLT (I Retroativa) 0,41 0,32 0,53 −0,64 −0,71 −0,56 0,14 0,07 0,33 0,23 0,16 0,38 

RAVLT (I Proativa) 0,17 −0,04 0,32 0,14 −0,06 0,54 0,57 0,37 0,77 0,35 0,15 0,60 

RAVLT (Esquecimento) 0,00 −0,06 0,07 1,10 1,04 1,26 0,72 0,66 0,86 0,57 0,51 0,68 

RAVLT (Reconhecimento) 0,20 −0,23 1,01 - - - 1,09 0,90 1,90 - - - 

Rec histórias (Imed) −0,81 −1,80 0,18 −0,12 −1,62 1,94 0,23 −0,67 2,29 0,02 −1,19 2,09 

Rec histórias (Tardia) −0,51 −1,63 0,54 −0,11 −1,48 1,07 0,27 −0,85 1,45 0,10 −1,27 1,27 

Rec histórias (Reconh.) −1,23 −1,73 −0,92 −0,36 −1,44 0,10 0,43 0,02 0,89 −0,11 −0,68 0,36 

Figuras P/I (Pré-ativação) −0,58 −1,32 0,60 −0,13 −1,94 0,88 −0,56 −1,77 0,46 −0,50 −1,46 0,51 

 



 

  

Anexo 2: Valores de média (±DP) dos exames laboratoriais: hemograma, VHS, glicemia e 

eletrólitos, de acordo com os grupos (Experimento 1). 

 

 Placebo DEX 2,0 DEX 4,0 DEX 6,0 F P 
Eritrócitos (Pré-T) 5,10 ± 0,36 5,05 ± 0,53 5,02 ± 0,32 5,23 ± 0,26 0,55 0,65 

Eritrócitos (Pós-T) 5,10 ± 0,31 4,91 ± 0,40 4,98 ± 0,28 5,11 ± 0,26 0,92 0,44 

Hemoglobina (Pré-T) 15,8 ± 0,7 15,0 ± 1,5 15,2 ± 1,2 15,8 ± 0,6 1,39 0,26 

Hemoglobina (Pós-) 15,6 ± 0,8 14,9 ± 1,3 14,8 ± 1,0 15,5 ± 0,7 1,43 0,25 

Hematócrito (Pré-T) 45,2 ± 2,3 44,2 ± 4,9 43,9 ± 3,1 46,5 ± 1,8 1,20 0,32 

Hematócrito (Pós-T) 44,4 ± 2,7 43,5 ± 3,6 43,6 ± 2,5 45,9 ± 2,9 1,42 0,25 

VCM (Pré-T) 88,7 ± 3,2 87,6 ± 3,8 87,5 ± 2,2 89,0 ± 2,7 0,60 0,62 

VCM (Pós-T) 87,0 ± 2,5 88,6 ± 3,5 87,5 ± 2,4 89,7 ± 3,2 1,67 0,19 

HCM (Pré-T) 31,0 ± 1,3 29,7 ± 1,0 30,2 ± 1,1 30,2 ± 1,3 1,9 0,15 

HCM (Pós-T) 30,5 ± 1,2 30,3 ± 0,7 29,8 ± 1,4 30,3 ± 0,8 0,84 0,48 

Plaquetas (Pré-T) 226,5 ± 44,8 217,7 ± 36,5 235,8 ± 43,8 230,6 ± 74,0 0,21 0,89 

Plaquetas (Pós-T) 221, 9 ± 51,0 233,8 ± 50,4 260,7 ± 82,7 239,8 ± 70,8 0,62 0,61 

Leucócitos totais (Pré-T) 7,7 ± 1,6 7,0 ± 1,4 7,5 ± 1,4 7,1 ± 1,3 0,59 0,62 

Leucócitos totais (Pós-T) 7,8 ± 2,7 10,9 ± 3,1 10,3 ± 1,8 11,4 ± 2,4 3,85 0,02 

Neutrófilos (Pré-T) 4,6 ± 1,4 4,4 ± 1,0 4,6 ± 1,3 4,4 ± 1,2 0,11 0,95 

Neutrófilos (Pós-T) 4,9 ± 2,4 8,0 ± 2,9 7,3 ± 2,1 14,6 ± 16,7 2,31 0,09 

Eosinófilos (Pré-T) 0,30 ± 0,21 0,19 ± 0,11 0,20 ± 0,09 0,20 ± 0,11 1,36 0,27 

Eosinófilos (Pós-T) 0,27 ± 0,21 0,07 ± 0,03 0,04 ± 0,02 0,03 ± 0,02 10,67 <0,001 

Basófilos (Pré-T) 0,07 ± 0,04 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,08 ± 0,05 2,06 0,12 

Basófilos (Pós-T) 0,06 ± 0,04 0,06 ± 0,02 0,05 ± 0,04 0,06 ± 0,04 0,27 0,84 

Linfócitos totais (Pré-T) 2,3 ± 0,4 2,0 ± 0,4 2,3 ± 0,6 2,0 ± 0,5 1,04 0,38 

Linfócitos totais (Pós-T) 2,2 ± 0,3 2,2 ± 0,5 2,4 ± 0,7 1,7 ± 0,5 3,25 0,03 

Monócitos (Pré-T) 0,4 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,70 0,56 

Monócitos (Pós-T) 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,2 2,53 0,07 

VHS (Pré-T) 6,3 ± 3,3 7,5 ± 8,2 9,9 ± 14,3 4,5 ± 3,2 0,69 0,56 

VHS (Pós-T) 8,3 ± 5,5 13,2 ± 15, 8 12,9 ± 17,1 9,8 ± 10,7 0,33 0,80 

Glicemia (Pré-T) 88,8 ± 5,5 94,4 ± 8,4 91,3 ± 9,8 88,1 ± 10,2 1,09 0,37 

Glicemia (Pós-T) 87,2 ± 7,9 93,5 ± 9,4 93,5 ± 10,2 100,1 ± 17,3 1,99 0,13 

Sódio (Pré-T) 141,1 ± 2,0 141,6 ± 1,2 141,1 ± 2,3 141,9 ± 1,5 0,46 0,71 

Sódio (Pós-T) 140,6 ± 2,1 140,6 ± 1,9 140,3 ± 2,4 142,2 ± 2,0 1,64 0,20 

Potássio (Pré-T) 4,1 ± 0,2 4,3 ± 0,3 4,1 ± 0,3 4,2 ± 0,3 1,32 0,28 

Potássio (Pós-T) 4,1 ± 0,3 3,9 ± 0,2 3,9 ± 0,2 4,1 ± 0,2 1,74 0,18 

 

 



 

  

Anexo 3: Valores de média (±DP) dos exames laboratoriais: hemograma, VHS, glicemia e 

eletrólitos, de acordo com os grupos (Experimento 2). 

 

 Placebo CORT F P 
Eritrócitos (Pré-T) 5,16 ± 0,35 5,18 ± 0,22 0,02 0,88 

Eritrócitos (Pós-T) 5,22 ± 0,29 5,27 ± 0,28 0,12 0,73 

Hemoglobina (Pré-T) 15,5 ± 0,8 15,4 ± 0,9 0,32 0,86 

Hemoglobina (Pós-) 15,3 ± 0,9 15,6 ± 0,9 0,27 0,61 

Hematócrito (Pré-T) 45,2 ± 2,5 45,8 ± 2,2 0,28 0,60 

Hematócrito (Pós-T) 46,0 ± 2,5 46,2 ± 2,6 0,02 0,88 

VCM (Pré-T) 87,7 ± 3,0 88,5 ± 5,3 0,16 0,69 

VCM (Pós-T) 88,2  4,3 87,8 ± 4,5 0,04 0,83 

HCM (Pré-T) 30,1 ± 1,1 29,8 ± 1,7 0,16 0,69 

HCM (Pós-T) 29,4 ± 1,1 29,6 ± 1,6 0,10 0,76 

Plaquetas (Pré-T) 233,7 ± 31,4 261,2 ± 59,3 1,68 0,21 

Plaquetas (Pós-T) 236,9 ± 42,6 239,9 ± 44,3 0,02 0,88 

Leucócitos totais (Pré-T) 7,0 ± 0,9 7,3 ± 1,9 0,14 0,71 

Leucócitos totais (Pós-T) 7,3 ± 1,1 8,1 ± 2,2 1,00 0,33 

Neutrófilos (Pré-T) 4,1 ± 0,9 4,6 ± 1,7 0,60 0,45 

Neutrófilos (Pós-T) 4,3 ± 0,9 5,2 ± 2,0 1,66 0,21 

Eosinófilos (Pré-T) 0,3 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,93 0,35 

Eosinófilos (Pós-T) 0,3 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,58 0,46 

Basófilos (Pré-T) 0,07 ± 0,05 0,07 ± 0,02 0,23 0,64 

Basófilos (Pós-T) 0,07 ± 0,04 0,07 ± 0,02 0,05 0,82 

Linfócitos totais (Pré-T) 2,2 ± 0,6 2,1 ± 0,5 0,37 0,55 

Linfócitos totais (Pós-T) 2,3 ± 0,5 2,3 ± 0,7 0,06 0,80 

Monócitos (Pré-T) 0,33 ± 0,10 0,34 ± 0,07 <0,01 0,98 

Monócitos (Pós-T) 0,36 ± 0,09 0,36 ± 0,07 0,02 0,88 

VHS (Pré-T) 8,8 ± 7,1 5,7 ± 3,2 1,60 0,22 

VHS (Pós-T) 7,6 ± 9,0 6,8 ± 3,8 0,07 0,80 

Glicemia (Pré-T) 98,5 ± 12,0 92,1 ± 14,2 0,84 0,37 

Glicemia (Pós-T) 93,0 ± 7,2 93,2 ± 10,7 <0,01 0,96 

Sódio (Pré-T) 141,9 ± 2,1 141,1 ± 2,8 0,50 0,48 

Sódio (Pós-T) 140,2 ± 2,0 140,8 ± 2,4 0,36 0,55 

Potássio (Pré-T) 4,1 ± 0,3 4,2 ± 0,2 0,82 0,38 

Potássio (Pós-T) 4,2 ± 0,2 4,0 ± 0,4 0,64 0,43 

 



 

  

Anexo 4: Valores de média (±DP), em centímetros, para as escalas de sintomas 

somáticos, de acordo com os grupos (Experimento 1). Cada escala têm 10,0 cm, de forma que 0,0 

(zero) cm equivale à intensidade máxima do sintoma e 10,0 (dez) cm à intensidade mínima do sintoma (muito x nenhum). 

 

  Placebo DEX 2,0 DEX 4,0 DEX 6,0 F P 
Pré-T 8,7 ± 2,1 8,3 ± 1,7 8,4 ± 1,9 8,1 ± 1,5 0,18 0,91 

Cansaço físico 
Pós-T 8,3 ± 2,4 8,4 ± 2,3 6,9 ± 3,6 8,6 ± 1,7 0,95 0,42 

Pré-T 9,7 ± 0,9 9,7 ± 0,7 9,8 ± 0,4 10,0 ± 0,7 0,51 0,67 
Cefaléia 

Pós-T 9,8 ± 0,5 9,6 ± 0,5 9,3 ± 1,0 9,3 ± 1,8 0,47 0,70 

Pré-T 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 9,7 ± 0,6 9,9 ± 0,7 0,78 0,51 
Tontura 

Pós-T 9,9 ± 0,4 10,0 ± 0,0 9,8 ± 0,4 10,0 ± 0,7 0,71 0,55 

Pré-T 10,0 ± 0,0 9,4 ± 1,8 10,0 ± 0,0 9,2 ± 2,0 0,89 0,45 
Tremor 

Pós-T 9,9 ± 0,4 9,3 ± 2,0 10,0 ± 0,7 9,8 ± 1,0 0,57 0,63 

Pré-T 9,5 ± 0,8 9,3 ± 1,0 9,6 ± 0,7 10,0 ± 0,7 1,20 0,32 
Fraqueza 

Pós-T 9,0 ± 2,3 9,8 ± 0,4 8,9 ± 2,5 9,9 ± 0,8 0,87 0,46 

Pré-T 8,2 ± 2,4 8,7 ± 1,6 9,4 ± 0,6 9,0 ± 2,0 0,73 0,54 
Tensão muscular 

Pós-T 9,4 ± 1,2 9,3 ± 0,8 9,0 ± 1,7 9,4 ± 1,2 0,16 0,92 

Pré-T 10,0 ± 0,0 9,9 ± 0,1 9,6 ± 0,9 9,3 ± 1,9 0,94 0,42 
Náusea 

Pós-T 9,8 ± 0,5 9,8 ± 0,5 9,9 ± 0,3 10,0 ± 0,5 0,81 0,49 

Pré-T 5,5 ± 3,1 6,8 ± 2,2 5,1 ± 1,0 5,4 ± 1,1 1,28 0,29 
Salivação 

Pós-T 5,1 ± 2,6 5,1 ± 3,0 4,6 ± 1,1 5,1 ± 1,5 0,10 0,95 

Pré-T 6,3 ± 3,2 8,2 ± 1,9 5,3 ± 2,5 7,2 ± 2,8 2,08 0,12 
Suor 

Pós-T 8,6 ± 2,3 8,2 ± 2,3 5,5 ± 2,5 8,5 ± 2,5 2,06 0,14 

Pré-T 6,3 ± 2,5 9,3 ± 1,7 8,3 ± 2,3 7,8 ± 2,2 2,02 0,15 
Visão turva 

Pós-T 6,8 ± 2,5 8,9 ± 2,3 7,6 ± 2,5 7,6 ± 2,2 1,28 0,30 

Pré-T 9,9 ± 0,3 9,7 ± 0,8 9,3 ± 1,5 8,1 ± 2,0 1,10 0,38 
Palpitação 

Pós-T 9,9 ± 0,2 9,4 ± 1,6 8,5 ± 2,4 9,2 ± 2,1 1,10 0,36 

Pré-T 9,4 ± 1,3 9,4 ± 1,2 9,8 ± 0,6 9,1 ± 2,3 0,36 0,78 
Dificuldade respiratória 

Pós-T 9,4 ± 1,4 9,8 ± 0,4 10,0 ± 0,1 9,9 ± 0,9 1,00 0,40 

Pré-T 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,5 0,23 0,87 
Dificuldade para caminhar 

Pós-T 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,1 10,0 ± 0,6 0,69 0,56 

Pré-T 6,7 ± 3,4 8,0 ± 1,9 6,4 ± 2,7 6,7 ± 2,8 0,51 0,67 
Agitação 

Pós-T 7,9 ± 2,8 7,8 ± 2,6 7,3 ± 2,7 8,7 ± 1,9 0,27 0,85 

Pré-T 10,0 ± 0,0 9,9 ± 0,4 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,7 1,11 0,36 
Incoordenação motora 

Pós-T 9,4 ± 1,0 9,8 ± 0,5 9,6 ± 0,9 10,0 ± 0,6 1,32 0,28 

Pré-T 9,9 ± 0,4 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,5 2,10 0,12 
Audição alterada 

Pós-T 9,5 ± 1,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 0,37 0,78 

Pré-T 9,8 ± 0,5 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 9,8 ± 1,0 1,01 0,40 
Dificuldade para falar 

Pós-T 9,6 ± 0,7 10,0 ± 0,0 9,9 ± 0,3 10,0 ± 0,7 0,58 0,63 

Pré-T 9,7 ± 0,6 9,5 ± 0,7 9,5 ± 1,0 9,9 ± 0,8 0,58 0,63 
Mal-estar geral 

Pós-T 9,2 ± 1,6 9,5 ± 0,7 8,8 ± 1,0 9,9 ± 0,8 1,65 0,19 

 



 

  

Anexo 5: Valores de média (±DP), em centímetros, para as escalas de sintomas 

somáticos, de acordo com os grupos (Experimento 2). Cada escala têm 10,0 cm, de forma que 0,0 

(zero) cm equivale à intensidade máxima do sintoma e 10,0 (dez) cm à intensidade mínima do sintoma (muito x nenhum). 

 

  Placebo CORT F P 
Pré-T 6,3 ± 2,9 6,8 ± 2,4 0,12 0,73 

Cansaço físico 
Pós-T 7,9 ± 1,8 7,5 ± 2,6 0,14  0,71 

Pré-T 9,5 ± 0,9 9,7 ± 0,5 0,36 0,55 
Cefaléia 

Pós-T 9,4 ± 0,8 9,9 ± 0,4 1,90  0,18 

Pré-T 9,9 ± 0,2 9,6 ± 0,8 2,20 0,15 
Tontura 

Pós-T 9,9 ± 0,2 9,7 ± 0,6 1,71 0,21 

Pré-T 10,0 ± 0,0 9,8 ± 0,4 1,71 0,21 
Tremor 

Pós-T 9,9 ± 0,2 9,9 ± 0,4 0,20 0,66 

Pré-T 9,2 ± 0,8 8,9 ± 1,9 0,16 0,68 
Fraqueza 

Pós-T 9,5 ± 1,0 9,0 ± 1,6 0,81 0,38 

Pré-T 7,9 ± 2,0 8,0 ± 2,2 0,03 0,86 
Tensão muscular 

Pós-T 9,7 ± 0,7 8,4 ± 2,0 3,30 0,09 

Pré-T 9,9 ± 0,4 9,9 ± 0,4 0,01 0,90 
Náusea 

Pós-T 9,9 ± 0,1 9,8 ± 0,4 1,08 0,31 

Pré-T 5,2 ± 1,8 5,2 ± 1,8 <0,01 0,95 
Salivação 

Pós-T 5,9 ± 1,8 4,9 ± 1,1 2,39 0,14 

Pré-T 5,1 ± 2,7 4,9 ± 2,9 0,05 0,82 
Suor 

Pós-T 6,9 ± 3,2 8,6 ± 1,8 2,28 0,15 

Pré-T 10,0 ± 0,4 8,1 ± 2,5 0,77 0,39 
Visão turva 

Pós-T 7,4 ± 2,6 7,2 ± 2,4 0,03 0,86 

Pré-T 9,2 ± 1,7 8,9 ± 2,1 0,16 0,70 
Palpitação 

Pós-T 9,5 ± 1,5 9,8 ± 0,5 0,20 0,65 

Pré-T 9,4 ± 1,3 9,7 ± 0,6 0,42  0,52 
Dificuldade respiratória 

Pós-T 9,3 ± 1,6 9,9 ± 0,4 1,10 0,31 

Pré-T 10,0 ± 0,0 9,6 ± 0,7 3,11 0,09 
Dificuldade para caminhar 

Pós-T 10,0 ± 0,0 9,9 ± 0,4 1,00 0,33 

Pré-T 6,3 ± 1,8 6,9 ± 3,1 0,23 0,63 
Agitação 

Pós-T 8,7 ± 2,8 8,9 ± 1,8 0,08 0,78 

Pré-T 9,9 ± 0,3 9,5 ± 0,7 2,03 0,17 
Incoordenação motora 

Pós-T 9,8 ± 0,3 9,4 ± 1,0 1,56 0,23 

Pré-T 9,4 ± 1,6 9,1 ± 2,4 0,11 0,74 
Audição alterada 

Pós-T 10,0 ± 0,0 9,9 ± 0,4 1,00 0,33 

Pré-T 9,8 ± 0,5 9,4 ± 1,3 0,47 0,50 
Dificuldade para falar 

Pós-T 9,8 ± 0,5 9,9 ± 0,4 0,07 0,79 

Pré-T 9,2 ± 1,0 8,3 ± 2,7 0,99 0,33 
Mal-estar geral 

Pós-T 8,8 ± 3,2 8,9 ± 2,0 0,01 0,91 

 



 

  

Anexo 6: Medidas de aleatoriedade empregadas no teste Geração Aleatória de Números 

 

 Várias são as medidas de aleatoriedade propostas nos estudos que se propõem a 

investigar o quão aleatório uma seqüência de números ou dígitos foi gerada (Ho et al., 

2004; Towse & Neil, 1998; Ginsburg & Karpiuk, 1994; Spatt & Goldenberg, 1993). Dentre 

os vários índices encontrados na literatura, segue uma breve descrição dos índices de 

aleatoriedade adotados neste trabalho. 

 

1) Favoritos 

 Este índice expressa a predisposição dos sujeitos em favorecer ou desfavorecer 

certos números. Para isso, calcula-se a freqüência com que cada número foi gerado em 

cada seqüência, determinando-se os dois números mais gerados (Favoritos 1 e Favoritos 

2, respectivamente) e os dois números menos gerados (Favoritos 8 e Favoritos 9, 

respectivamente).  

 

2) “Count Score” 

 Considera as seqüências de respostas que ascendem ou descendem de 1 em 1 

(Count Score 1) ou 2 em 2 (Count Score 2). No cálculo desse índice, proposto por Spatt & 

Goldenberg (1993), o comprimento da seqüência deve ser elevado ao quadrado para dar 

maior peso às seqüências maiores. Assim, por exemplo, na seqüência “... 3, 1, 5, 7, 9, 1, 

2, 6, 3, 7, 8 ...”, os valores de Count Score 1 e 2 são respectivamente, 2 e 5. Veja os 

cálculos abaixo: 

 

 Count Score = número de sequências ascendentes e descendentes x (o 

comprimento da seqüência elevado ao quadrado) 

 As sequências Count Score 1 foram sublinhadas com traço simples, enquanto as 

seqüências Count Score 2 foram sublinhadas com traço duplo. Dessa forma, 

Count Score 1 = 2 x (12) = 2 

Count Score 2 = 1 x (12) + 1 x (22) = 5 

 

 Quanto maiores os valores de Count Score, pior o nível de aleatoriedade. 

 



 

  

3) Redundância (“Redundancy”) 

 A redundância (R) está baseada na freqüência com que cada dígito é gerado 

durante a tarefa. O valor da redundância será igual a 0% quando todos os dígitos forem 

igualmente gerados, isto é, na mesma freqüência. Em contrapartida, quando uma única 

resposta é gerada ao longo de toda a tarefa, a redundância será máxima, ou seja, 100%. 

Quanto maior for o valor de R, pior será o nível de aleatoriedade. 

 

4) “RNG Evans” 

 Este índice de aleatoriedade proposto por Evans é uma medida de redundância que 

reflete a diferença entre as probabilidades observadas e esperadas para todos os possíveis 

pares de números. O índice varia entre 0 e 1, e quanto maior o índice, menor será a 

aleatoriedade da seqüência gerada. 

 

5) “Coupon” 

 Esta medida expressa as respostas produzidas diante de todas as respostas 

alternativas possíveis. Por exemplo, dadas as seguintes respostas alternativas (1, 2, 3, 4 e 

5), o valor de coupon será menor para a seqüência (1, 3, 2, 5 e 4) e maior para a 

seqüência (3, 1, 5, 3 e 5), pois nesta última os números 2 e 4 não foram empregados. 

Assim, quanto maior o valor de coupon, pior será o nível de aleatoriedade. 

 

6) “Turning Point Index” (TPI) 

 É um índice que mensura a regularidade de uma sequencia, ressaltando a 

alternância entre seqüências ascendentes e descendentes. Por exemplo, na seqüência “ 5, 

3, 4, 6, 2, 8, 9 e 7 “ há 4 “turning points”, observados nas respostas 3, 6, 2 e 9. O TPI 

expressa, em porcentagem, a relação entre os valores observados e esperados. 

Quanto maior o TPI, maior o número de alternância entre seqüências ascendentes 

e descendentes que, possivelmente, reflete maior aleatoriedade. 

 

7) “Runs” 

 É baseado no TPI, porém considera o intervalo entre dois TPIs. 

 

 



 

  

8) “Repetition Gap” 

 É uma medida de repetição. Esta medida é obtida através da verificação da 

distância para cada ocorrência do número 1, em seguinda, verifica-se a distância para 

cada ocorrência do número 2 e assim por diante, até o número 9. Calcula-se a mediana 

das distâncias obtidas. Quanto maior o valor de repetition gap, possivelmente, maior a 

aleatoriedade na geração dos números. 

 

9) Adjacência 

 A medida de adjacência considera a proporção com que números adjacentes são 

gerados numa seqüência ordinal, por exemplo, 1 e 2, 8 e 9, 6 e 5, etc. A pontuação pode 

variar entre 0%, quando nenhum dos pares expressam seqüências ordinais e 100%, se 

toda a seqüência gerada é composta por pares em seqüência ordinal. É possível obter os 

valores de adjacência ascendente, descendente e combinada. Quanto maior o valor da 

adjacência, pior será o nível de aleatoriedade da seqüência gerada. 

 

  

  

 



 

  

 Anexo 7: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Experimento 1) 

 

“Efeitos da Corticoterapia nos Processos Cognitivos” 
 

1) As informações expostas a seguir estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária 
nesse estudo, que visa avaliar os efeitos do tratamento com corticóides sintéticos (corticoterapia) 
sobre processos cognitivos. 
 
2) Os sujeitos participantes desse estudo serão alocados em quatro grupos de acordo com os 
seguintes critérios: 

- grupo dexametasona: sujeitos de sexo masculino, com idade entre 18 e 35 anos e com 
pelo menos 11 anos de escolaridade serão aleatoriamente alocados em um dos três grupos 
que receberão doses diferentes de dexametasona (glicocorticóide). As doses serão de 2,0 
mg/dia, 4,0 mg/dia ou 6,0 mg/dia, as quais serão administradas por via oral durante dois 
dias consecutivos. 

- grupo controle: sujeitos pareados quanto à idade e  escolaridade aos sujeitos do grupo 
dexametasona receberão, por dois dias consecutivos, placebo (substância inerte, sem 
qualquer princípio ativo). 

Todos os sujeitos, de ambos os grupos, não deverão apresentar qualquer histórico de doenças 
neurológicas e/ou psiquiátricas, dependência de álcool ou drogas de abuso, doenças endócrinas 
ou façam uso de drogas psicotrópicas. 

 
3) Esse estudo será duplo-cego, isto é, nem você nem o pesquisador serão informados de qual 
substância você estará recebendo. Os sujeitos serão submetidos a uma única sessão experimental 
com duração aproximada de 90 minutos. Todas as avaliações ocorrerão no Departamento de 
Psicobiologia da UNIFESP em horário proposto pelo experimentador. 
 
4) A bateria neuropsicológica a ser empregada consiste em medidas rotineiras e não provocam 
nenhum dano ou sofrimento ao sujeito. Os testes visam avaliar a memória e outras funções 
cognitivas, como atenção, raciocínio, flexibilidade mental e estratégia de planejamento. Todos os 
sujeitos serão instruídos pelo experimentador, bem como realizarão um treino para cada teste 
aplicado. 
 
5) Os sujeitos fornecerão, sob seu prévio consentimento,  uma pequena amostra que sangue para 
a realização de exames laboratoriais. A coleta de sangue ocorrerá em dois momentos distintos do 
estudo (antes e depois do tratamento com dexametasona ou placebo) e será realizada também no 
Departamento de Psicobiologia da UNIFESP por profissionais capacitados. 
 
6) Todos os procedimentos a serem adotados oferecem risco mínimos de desconforto ao 
participante, não interferindo em sua integridade física, moral ou intelectual e tampouco gera 
benefício direto. 
 
7) Em qualquer fase do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o biomédico Leonardo José Vaz, 
que pode ser encontrado no endereço Rua Napoleão de Barros, 925, telefone 5539-0155, ramal 
119, e-mail: leo@psicobio.epm.br. 
 
8) Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572, 1o andar, cj. 14, telefone 5571-1062, fax 5539-7162, 
e-mail: cepunifesp@epm.br. 
 



 

  

9) Você poderá desistir de participar a qualquer momento, sem a necessidade de justificar sua 
decisão. 
 
10) Sua participação nesse estudo será sigilosa e seu nome não será revelado. O nosso 
compromisso é utilizar os dados coletados somente para pesquisa. 
 
11) Você também poderá ter acesso aos dados coletados a qualquer momento. 
 
12) Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Da mesma forma, 
não há compensação financeira relacionada a sua participação, mas você receberá um 
ressarcimento por despesas de transporte e alimentação. 
 
13) Em caso de danos pessoais diretamente causados pelos procedimentos propostos nesse estudo 
(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na UNIFESP, bem como 
às indenizações legalmente estabelecidas. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo Efeitos da Corticoterapia nos Processos Cognitivos. 
 
Eu discuti com o biomédico Leonardo José Vaz sobre a minha decisão em participar desse estudo. 
Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 
claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho a garantia de acesso ao 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento nesse serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________   ___ / ___ / _____ 
Assinatura do voluntário      Data 
 
 
(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
voluntário para participação neste estudo. 
 
 
 
 
________________________________________   ___ / ___ / _____ 
Assinatura do pesquisador      Data 
 



 

  

Anexo 7 (Continuação): Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Experimento 2) 

 
“Efeitos da Corticoterapia nos Processos Cognitivos” 

 
1) As informações expostas a seguir estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária 
nesse estudo, que visa avaliar os efeitos do tratamento com corticóides sintéticos (corticoterapia) 
sobre processos cognitivos. 
 
2) Os sujeitos participantes desse estudo serão alocados em cinco grupos de acordo com os 
seguintes critérios: 

- grupo hidrocortisona: sujeitos de sexo masculino, com idade entre 18 e 35 anos e com pelo 
menos 11 anos de escolaridade serão aleatoriamente alocados em um dos quatro grupos 
que receberão doses diferentes de hidrocortisona (glicocorticóide). As doses serão de 30 
mg, 50 mg, 100 mg ou 160 mg, as quais serão administradas por via oral em dose única. 

- grupo controle: sujeitos pareados quanto à idade e  escolaridade aos sujeitos do grupo 
hidrocortisona receberão placebo (substância inerte, sem qualquer princípio ativo). 

Todos os sujeitos, de ambos os grupos, não deverão apresentar qualquer histórico de doenças 
neurológicas e/ou psiquiátricas, dependência de álcool ou drogas de abuso, doenças endócrinas 
ou façam uso de drogas psicotrópicas. 

 
3) Esse estudo será duplo-cego, isto é, nem você nem o pesquisador serão informados de qual 
substância você estará recebendo. Os sujeitos serão submetidos a uma única sessão experimental 
com duração aproximada de 200 minutos. Todas as avaliações ocorrerão no Departamento de 
Psicobiologia da UNIFESP em horário proposto pelo experimentador. 
 
4) A bateria neuropsicológica a ser empregada consiste em medidas rotineiras e não provocam 
nenhum dano ou sofrimento ao sujeito. Os testes visam avaliar a memória e outras funções 
cognitivas, como atenção, raciocínio, flexibilidade mental e estratégia de planejamento. Todos os 
sujeitos serão instruídos pelo experimentador, bem como realizarão um treino para cada teste 
aplicado. 
 
5) Os sujeitos fornecerão, sob seu prévio consentimento,  uma pequena amostra que sangue para 
a realização de exames laboratoriais. A coleta de sangue ocorrerá em dois momentos distintos do 
estudo (antes e depois do tratamento com hidrocortisona ou placebo) e será realizada também no 
Departamento de Psicobiologia da UNIFESP por profissionais capacitados. 
 
6) Todos os procedimentos a serem adotados oferecem risco mínimos de desconforto ao 
participante, não interferindo em sua integridade física, moral ou intelectual e tampouco gera 
benefício direto. 
 
7) Em qualquer fase do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o biomédico Leonardo José Vaz, 
que pode ser encontrado no endereço Rua Napoleão de Barros, 925, telefone 5539-0155, ramal 
119, e-mail: leo@psicobio.epm.br. 
 
8) Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572, 1o andar, cj. 14, telefone 5571-1062, fax 5539-7162, 
e-mail: cepunifesp@epm.br. 
 
9) Você poderá desistir de participar a qualquer momento, sem a necessidade de justificar sua 
decisão. 
 



 

  

10) Sua participação nesse estudo será sigilosa e seu nome não será revelado. O nosso 
compromisso é utilizar os dados coletados somente para pesquisa. 
 
11) Você também poderá ter acesso aos dados coletados a qualquer momento. 
 
12) Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Da mesma forma, 
não há compensação financeira relacionada a sua participação, mas você receberá um 
ressarcimento por despesas de transporte e alimentação. 
 
13) Em caso de danos pessoais diretamente causados pelos procedimentos propostos nesse estudo 
(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na UNIFESP, bem como 
às indenizações legalmente estabelecidas. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo Efeitos da Corticoterapia nos Processos Cognitivos. 
 
Eu discuti com o biomédico Leonardo José Vaz sobre a minha decisão em participar desse estudo. 
Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 
claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho a garantia de acesso ao 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento nesse serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________   ___ / ___ / _____ 
Assinatura do voluntário      Data 
 
 
(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
voluntário para participação neste estudo. 
 
 
 
 
________________________________________   ___ / ___ / _____ 
Assinatura do pesquisador      Data 
 
 



 

  

Anexo 8: Aprovação do Comitê de Ética da UNIFESP. 



 

  

Anexo 9: Questionário sobre histórico clínico e estado físico 

 

Formulário para Entrevista Estruturada 

Data: ___ / ___ / ___ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Sexo: (    ) M  (    ) F  Idade: _____ anos Nascimento: ___ / ___ / _____ 

Naturalidade: ___________________________  Estado civil: ______________________ 

Escolaridade: _______ anos ________________________________________________ 

Profissão: _____________________________  Ocupação: ________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Telefone: (____) _________________ (____) _________________  

Português como primeira língua: (    ) Sim  (    ) Não 

Lateralidade: (    ) Destro  (    ) Canhoto  (    ) Ambidestro 

Visão: (    ) Normal   (    ) Corrigida – c/óculos /lente ____ 

Problemas de audição: (    ) Sim (    ) Não  Peso: _____ kg        Altura: _____ cm 

Medicamentos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Remédios para dormir, tranquilizantes, relaxantes musculares, anticonvulsivantes 

(    ) Sim (    ) Não ________________________________________________ 

Fumo    (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Bebida alcoólica   (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Drogas ilícitas   (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Sono    (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Prática de exercício físico (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Gravidez   (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

 

Você tem ou já teve: 

Hipertensão   (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Diabetes   (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Problemas hepáticos  (    ) Sim (    ) Não  Ex. hepatite__________________ 

Problemas respiratórios  (    ) Sim (    ) Não Ex. tuberculose________________ 

Problemas hormonais  (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Problemas cardíacos  (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 

Problemas neurológicos  (    ) Sim (    ) Não ____________________________ 



 

  

Problemas psiquiátricos (    ) Sim (    ) Não  ____________________________ 

Depressão / Ansiedade (    ) Sim (    ) Não  ___________________________ 

Algum outro problema de saúde __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Desmaio  (    ) Sim (    ) Não ______________________________ 

Convulsão  (    ) Sim (    ) Não ______________________________ 

Cirurgia   (    ) Sim (    ) Não ______________________________ 

Traumatismo  (    ) Sim (    ) Não ______________________________ 

Coma   (    ) Sim (    ) Não ______________________________ 

Acidente  (    ) Sim (    ) Não ______________________________ 

 

DIA DA AVALIAÇÃO 

 

Dormiu bem?  (    ) Sim (    ) Não Quantas horas? ___________ 

Medicamento / bebida: _____________________________________________________ 

Alimentação: ____________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES 



 

  

Anexo 10: Inventário de Ansiedade Traço-Estado (Idate) 

IDATE Estado - Parte I 
 

 Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 
melhor indicar COMO VOCÊ SE SENTE AGORA, NESTE MOMENTO. 
 Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 
aproxime de como você se sente neste momento. 
 
Avaliação 

Muitíssimo .................. 4  Um pouco.................... 2 
Bastante ...................... 3   Absolutamente não .... 1 
 

 

1 - Sinto-me calmo (a) ....................................................................  1 2 3 4 

2 - Sinto-me seguro (a) ...................................................................   1  2 3 4 

3 - Estou tenso (a) ..........................................................................  1  2 3 4 

4 - Estou arrependido (a) .................................................................  1  2 3 4 

5 - Sinto-me à vontade (a) ...............................................................  1  2 3 4 

6 – Sinto-me perturbado (a) ............................................................  1  2 3 4 

7 – Estou preocupado (a) com possíveis infortúnios ...........................  1  2 3 4 

8 – Sinto-me descansado (a) ...........................................................  1  2 3 4 

9 – Sinto-me ansioso (a) .................................................................  1  2 3 4 

10 – Sinto-me “em casa” .................................................................  1  2 3 4 

11 – Sinto-me confiante ...................................................................  1  2 3 4 

12 – Sinto-me nervoso (a) ...............................................................  1  2 3 4 

13 – Estou agitado (a) .....................................................................  1  2 3 4 

14 – Sinto-me uma pilha de nervos ..................................................  1  2 3 4 

15 – Estou descontraído (a) .............................................................  1  2 3 4 

16 – Sinto-me satisfeito (a) ..............................................................  1  2 3 4 

17 – Estou preocupado (a) ...............................................................  1  2 3 4 

18 – Sinto-me superexcitado (a) e confuso (a) ..................................  1  2 3 4 

19 – Sinto-me alegre .......................................................................  1  2 3 4 

20 – Sinto-me bem ..........................................................................  1  2 3 4 



 

  

Anexo 10 (Continuação): Inventário de Ansiedade Traço-Estado (Idate) 

IDATE Traço – Parte II 

 

 Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 
melhor indicar COMO VOCÊ GERALMENTE SE SENTE. 
 Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 
aproxime de como você se sente geralmente 
Avaliação 

Muitíssimo .................. 4  Um pouco.................... 2 
Bastante ...................... 3   Absolutamente não .... 1 
 

 

1 - Sinto-me bem ............................................................................ 1  2 3 4 

2 – Canso-me facilmente ................................................................. 1  2 3 4 

3 – Tenho vontade de chorar ........................................................... 1  2 3 4 

4 – Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser ....... 1  2 3 4 

5 – Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente .... 1  2 3 4 

6 – Sinto-me descansado (a) ........................................................... 1  2 3 4 

7 – Sou calmo (a), ponderado (a) e senhor (a) de mim mesmo .......... 1  2 3 4 

 8 – Sinto que as dificuldades estão acumulando de tal forma que não 

as consigo resolver.............................................................................. 1  2 3 4 

9 – Preocupo –me demais com coisas sem importância ...................... 1  2 3 4 

10 – Sou feliz .................................................................................. 1  2 3 4 

11 – Deixo-me afetar muito pelas coisas sem importância .................. 1  2 3 4 

12 – Não tenho muita confiança em mim mesmo (a) ......................... 1  2 3 4 

13 – Sinto-me seguro(a) .................................................................. 1  2 3 4 

14 – Evito ter que enfrentar crises ou problemas ............................... 1  2 3 4 

15 – Sinto – me deprimido (a) ......................................................... 1  2 3 4 

16 – Estou satisfeito (a) .................................................................. 1  2 3 4 

17 – Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam 

me preocupando ............................................................................. 1  2 3 4 

18 – Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo 

tirá-los da cabeça ............................................................................ 1  2 3 4 

19 – Sou uma pessoa estável ........................................................... 1  2 3 4 

20 – Fico tenso e perturbado quando penso em meus problemas 

do momento ................................................................................... 1  2 3 4 



 

  

Anexo 11: Inventário de Depressão de Beck 

 

INVENTÁRIO BECK 
 
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, 
faça um X no parêntese à esquerda da afirmativa que melhor descreve A MANEIRA QUE VOCÊ 
TEM SE SENTIDO NA ÚLTIMA SEMANA, INCLUINDO HOJE. Não há respostas certas ou 
erradas, então, assinale a resposta que achar a mais adequada. Tome cuidado de ler todas as 
afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha, de forma a selecionar APENAS UMA 
afirmativa por grupo. 
 
 
01.  (   ) Não me sinto triste. 
  (   ) Sinto-me triste. 
  (   ) Sinto-me triste todo o tempo e por mais que eu queira, não consigo deixar de sentir isso. 
  (   ) Estou tão triste ou infeliz que não posso agüentar. 
 
 
02.  (   ) Não estou desencorajado(a) quanto ao meu futuro. 
  (   ) Sinto-me desencorajado(a) quanto ao meu futuro. 
  (   ) Sinto não poder esperar mais nada do futuro. 
    (   ) Sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não irão melhorar. 
 
 
03.  (   ) Sinto que sou um fracasso completo como pessoa. 
  (   ) Quando olho para trás, em minha vida, tudo o que vejo é uma série de fracassos. 
  (   ) Sinto que falhei mais do que qualquer outra pessoa. 
  (   ) Não me sinto um fracasso. 
 
04.  (   ) Fico satisfeito com todas as coisas que tenho feito. 
  (   ) Não gosto da maneira como tenho feito as coisas. 
  (   ) Não consigo mais sentir satisfação real em coisa alguma. 
  (   ) Estou insatisfeito(a) ou entediado(a) com tudo. 
 
05.  (   ) Sinto-me culpado(a) o tempo todo. 
  (   ) Sinto-me culpado(a) a maior parte do tempo. 
  (   ) Sinto-me culpado(a) alguma parte do tempo. 
  (   ) Não me sinto particularmente culpado(a). 
 
06.  (   ) Sinto que estou sendo castigado(a). 
  (   ) Espero ser castigado(a). 
  (   ) Sinto que posso ser castigado(a). 
  (   ) Não sinto que esteja sendo castigado(a). 
 
07.  (   ) Eu me odeio. 
  (   ) Sinto-me infeliz comigo mesmo(a). 
  (   ) Sinto-me desapontado(a) comigo mesmo(a). 
  (   ) Não me sinto desapontado(a) comigo mesmo(a). 
 
 
 
 



 

  

08.  (   ) Não sinto que eu seja pior que qualquer outra pessoa. 
  (   ) Critico-me por minhas fraquezas ou erros. 
  (   ) Responsabilizo-me o tempo todo por minhas falhas. 
  (   ) Culpo-me por todas as coisas ruins que acontecem. 
 
09.  (   ) Eu me suicidaria, se tivesse uma oportunidade. 
  (   ) Gostaria de me suicidar. 
  (   ) Tenho pensamentos sobre suicidar-me, mas não os levaria adiante. 
  (   ) Não tenho nenhum pensamento a respeito de me suicidar. 
 
10.  (   ) Não costumo chorar mais do que o normal. 
  (   ) Choro mais agora do que antigamente. 
  (   ) Atualmente, choro muito freqüentemente. 
  (   ) Eu costumava chorar, mas agora não consigo, ainda que queira. 
 
11.  (   ) Irrito-me com qualquer problema. 
  (   ) Fico molestado(a) ou irritado(a) com mais facilidade do que antigamente. 
  (   ) Atualmente, sinto-me irritado(a) todo o tempo. 
  (   ) Absolutamente, não me irrito com as coisas mais do que costumava me irritar. 
 
12.  (   ) Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 
  (   ) Interesso-me menos pelas outras pessoas do que costumava fazer. 
  (   ) Perdi a maior parte de meu interesse pelas outras pessoas. 
  (   ) Perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas. 
 
13.  (   ) Tomo decisões tão bem quanto antes. 
  (   ) Adio minhas decisões mais do que costumava fazer. 
  (   ) Tenho mais dificuldade em tomar decisões agora do que antigamente. 
  (   ) Não consigo mais tomar decisão alguma. 
 
14.  (   ) Considero-me feio(a). 

(   ) Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem 
atrativos. 

  (   ) Preocupa-me estar parecendo velho(a) ou sem atrativos. 
  (   ) Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 
 
15.  (   ) Posso trabalhar tão bem quanto antes. 
  (   ) Preciso de um esforço extra para começar a fazer qualquer coisa. 
  (   ) Tenho que me esforçar muito para fazer qualquer coisa. 
  (   ) Não consigo fazer nenhuma atividade. 
 
16.  (   ) Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo mais dormir. 

(   ) Acordo um ou duas horas mais cedo que de hábito e tenho dificuldades para voltar a 
dormir. 

  (   ) Não durmo tão bem como antigamente. 
  (   ) Durmo tão bem quanto de hábito. 
 
17.  (   ) Não fico mais cansado(a) do que de hábito. 
  (   ) Fico cansado(a) com mais facilidade do que costumava ficar. 
  (   ) Quando faço qualquer coisa sinto-me cansado(a). 
  (   ) Eu me sinto muito cansado(a) para fazer qualquer coisa. 
 
 



 

  

18.  (   ) Não tenho mais nenhum apetite. 
  (   ) Atualmente, meu apetite está pior (ou maior) do que antes. 
  (   ) Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 
  (   ) Meu apetite não sofreu alterações. 
 
19.  (   ) Perdi (ou ganhei) mais de 7,5 quilos. 
  (   ) Perdi (ou ganhei) mais de 5,0 quilos. 
  (   ) Perdi (ou ganhei) mais de 2,5 quilos. 
  (   ) Não pedi (ou ganhei) muito peso, se é que perdi (ou ganhei) algum ultimamente. 
 
19a. (   ) Estou deliberadamente tentando perder (ou ganhar) peso, comendo menor (ou mais). 
  (   ) Não estou tentando perder (ou ganhar) peso deliberadamente. 
 
20.  (   ) Estou tão preocupado(a) com meus problemas físicos que não consigo pensar em 

qualquer outra coisa. 
 (   ) Estou muito preocupado(a) com meus problemas físicos que é difícil pensar em outras 
coisas. 
(   ) Preocupo-me com meus problemas físicos, como dores e aflições, ou perturbações no 
estômago, ou prisão de ventre. 

  (   ) Não me preocupo mais que de hábito com minha saúde. 
 
21.  (   ) Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual. 
  (   ) Estou menos interessado(a) em sexo do que antigamente. 
  (   ) Estou bem menor interessado(a) em sexo atualmente. 
  (   ) Perdi completamente o interesse sexual. 



 

  

Anexo 12: Escala Analógica de Sintomas Somáticos. 

 

 

1 – Avalie como você se sente em relação aos itens abaixo. Cada pergunta é respondida colocando 
um traço vertical na linha de resposta. 
2 – Considere a linha como representando a gama completa de cada dimensão. 
3 – Coloque um traço vertical na posição que melhor se ajusta ao que você sente. 
4 – Considere os extremos da linha como a sensação máxima; as posições intermediárias 
representam graduações no sentido de um dos extremos. Mas atenção: em algumas escalas o 
centro representa a neutralidade, enquanto que em outras a ausência do sintoma corresponde a 
uma das extremidades. 
5 – Responda como você se sentiu na última semana, incluindo hoje, em relação a cada item. 

 
Muito cansaço físico ____________________________________________ Nenhum cansaço físico                                                                            

Muita cefaléia  ____________________________________________ Nenhuma cefaléia 

Muita tontura  ____________________________________________ Nenhuma tontura 

Muito tremor  ____________________________________________ Nenhum tremor 

Muita fraqueza  ____________________________________________ Nenhuma fraqueza 

Muita tensão muscular ____________________________________________ Nenhuma tensão muscular         

Muita náusea  ____________________________________________ Nenhuma náusea 

Muita salivação  ____________________________________________ Boca muito seca 

Suor muito intenso ____________________________________________ Sem suor 

Visão muito turva  ____________________________________________ Visão muito clara 

Muita palpitação  ____________________________________________ Nenhuma palpitação 

Muita dificuldade de respirar ____________________________________________ Sem  dificuldade de respirar 

Muita dificuldade de caminhar ____________________________________________ Sem dificuldade de caminhar 

Muito agitado  ____________________________________________ Nenhuma agitação 

Incoordenação motora ____________________________________________ Boa coordenação motora 

Audição alterada  ____________________________________________ Audição normal 

Muita dificuldade para falar ____________________________________________ Sem dificuldades para falar 

Mal-estar geral  ____________________________________________ Bem-estar geral 



 

  

Anexo 13: Bateria Neuropsicológica 

 

Segue abaixo um modelo de cada um dos testes neuropsicológicos empregados 

neste trabalho. Para cada teste, há uma caixa de texto que contém um símbolo como este 

(�) e que traz as instruções para a aplicação do teste. Os modelos dos testes 

neuropsicológicos aqui inseridos estão em tamanho reduzido em relação ao original. 

A leitura das instruções para aplicação dos testes não substitui o estudo dos 

manuais originais, que contêm informações detalhadas sobre cada uma das tarefas, bem 

como dos critérios de correção, item não descrito neste anexo. 

 

Os testes aqui apresentados são: 

1) Dígitos 

2) Blocos de Corsi 

3) PASAT 

4) Trilhas 

5) Stroop 

6) Geração aleatória de números 

7) Teste do zoológico 

8) Alternância aritmética 

9) FAS 

10) Fluência semântica 

11) DSST 

12) RAVLT 

13) Recordação de histórias 

14) Figuras possíveis e impossíveis 
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DÍGITOS      
         
(Interromper após 2 erros no mesmo item)     
         
Ordem Direta    Ordem Inversa   
         

5 - 8 - 2      2 - 4  3 
6 - 9 - 4      

2 
5 - 8  

6 - 4 - 3 - 9    6 - 2 - 9  4 
7 - 2 - 8 - 6    

3 
4 - 1 - 5  

4 - 2 - 7 - 3 - 1    3 - 2 - 7 - 9   5 
7 - 5 - 8 - 3 - 6    

4 
4 - 9 - 6 - 8   

6 - 1 - 9 - 4 - 7 -3    1 - 5 - 2 - 8 - 6   6 
3 - 9 - 2 - 4 - 8 - 7    

5 
6 - 1 - 8 - 4 - 3   

5 - 9 - 1 - 7 - 4 - 2 - 8  5 - 3 - 9 - 4 - 1 - 8 7 
4 - 1 - 7 - 9 - 3 - 8 - 6  

6 
7 - 2 - 4 - 8 - 5 - 6 

5 - 8 - 1 - 9 - 2 - 6 - 4 - 7  8 - 1 - 2 - 9 - 3 - 6 - 5 8 
3 - 8 - 2 - 9 - 5 - 1 - 7 - 4  

7 
4 - 7 - 3 - 9 - 1 - 2 - 8 

2 - 7 - 5 - 8 - 6 - 2 - 5 - 8 - 4  9 - 4 - 3 - 7 - 6 - 2 - 5 - 8 9 
7 - 1 - 3 - 9 - 4 - 2 - 5 - 6 - 8  

8 
7 - 2 - 8 - 1 - 9 - 6 - 5 - 3 

 

 

 

 

� [Ordem direta] 
Nesta tarefa você ouvirá uma seqüência de números e assim que eu terminar de ler, você 
deverá repetir os números na mesma ordem em que foram apresentads. Assim, ao ouvir os 
números 1, 2 e 3, você deverá dizer 1, 2 e 3. Além disso, a seqüência de números aumenta 
conforme você progride na tarefa. 
 
[Ordem inversa] 
Agora, você continuará repetindo os números que ouvir, porém na ordem inversa, ou seja, de 
trás para frente. Por exemplo, ao ouvir os números 1, 2 e 3, você deverá dizer 3, 2 e 1. Assim 
cmo na primeira versão, a seqüência de números aumenta ao longo do teste.  

DDííggiittooss  
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� [Ordem direta] 
Nesta tarefa, uma série de blocos é disposta aleatoriamente na tela do computador. Em 
seguida, os blocos piscarão numa seqüência determinada. Assim que os blocos pararem de 
piscar, você deverá clicar, com o auxílio do “mouse”, a seqüência de blocos que piscaram 
momentos antes e na mesma ordem em que foi apresentada. O número de blocos que piscam 
aumentará de acordo com a continuidade da tarefa. 
 
[Ordem inversa] 
Agora, ao fim da seqüência de blocos que piscaram, você deverá repetir a seqüência 
apresentada, porém na ordem inversa, isto é, você clicará do último bloco até o primeiro bloco 
que piscou. Como na versão anterior, a seqüência de blocos que piscam torna-se maior 
conforme você progride na tarefa.  

BBllooccooss  ddee  CCoorrssii  
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TREINO   2 2,4'' 1,2''   2,4'' 1,2''   2,4'' 1,2'' 

9 2,4'' 7 (9)     8 (12)     5 (13)     

1 (10)   5 (12)     7 (15)     4 (9)     

8 (9)   1 (6)     1 (8)     8 (12)     

5 (13)   4 (5)     6 (7)     2 (10)     

1 (6)   9 (13)     3 (9)     1 (3)     

4 (5)   6 (15)     5 (8)     7 (8)     

2 (6)   5 (11)     9 (14)     5 (12)     

7 (9)   3 (8)     2 (11)     9 (14)     

1 (8)   8 (11)     7 (9)     1 (10)     

4 (5)   4 (12)     5 (12)     3 (4)     

  3 (7)     3 (8)     6 (9)     

  2 (5)     4 (7)     2 (8)     

  6 (8)     7 (11)     9 (11)     

  9 (15)     1 (8)     7 (16)     

  3 (12)     5 (6)     8 (15)     

  4 (7)     8 (13)     2 (10)     

  5 (9)     3 (11)     4 (6)     

  8 (13)     4 (7)     7 (11)     

  6 (14)     6 (10)     6 (13)     

  4 (10)     8 (14)     3 (9)     

 

� Nesta tarefa você fará cálculos matemáticos. Para isso, você ouvirá, através do computador, 
uma seqüência de números, de forma que a cada novo número apresentado você deverá somá-
lo ao imediatamente anterior. Por exemplo, ao ouvir o primeiro número você não faz nada, 
afinal não existe nenhum número anterior para somar. Quando ouvir o segundo número, some-
o ao primeiro e diga em voz alta a resposta do cálculo. Ou ouvir o terceiro número, adicione ao 
segundo e assim por diante. Caso que perca durante a tarefa, basta seguir dois números em 
seqüência e retormar. Não pare de fazer a tarefa pois o computador não parará de apresentadar 
novos números. Vamos treinar? Primeiro faremos uma versão mais lenta e depois a mais rápida.  

PPAASSAATT  
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� [Instruir o sujeito a partir da folha de treino. Não mostrar a folha de teste.] Nesta tarefa você 
deverá unir os números em seqüência. Assim, o número 1 é ligado ao número 2 e assim por 
diante. Procure fazer a tarefa o mais rápido que conseguir, porém fique atento para não errar. 
Além disso, você não pode retirar ou levantar o lápis do papel assim que o teste começar. 
Vamos treinar?  

TTeessttee  ddee  TTrriillhhaass  
((PPaarrttee  AA))  
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� [Instruir o sujeito a partir da folha de treino. Não mostrar a folha de teste.] Agora, nessa 
outra versão deste mesmo teste, a tarefa continua sendo a mesma, ou seja, ligar os estímulos 
apresentados. Porém, como você pode ver nesta folha [folha de treino], agora são números e 
letras, as quais devem ser ligadas alternadamente. Assim, começando no número 1, você deve 
seguir para a letra A, depois para o número 2, e depois para a letra B e assim por diante. 
Novamente, seja rápido e preciso na execução da tarefa. Lembre-se de incluir a letra K no 
alfabeto (J, K e L). Vamos treinar?  

TTeessttee  ddee  TTrriillhhaass  
((PPaarrttee  BB))  
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Parte A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Parte A 
Esta tarefa está dividida em três partes. Sua tarefa sempre será a nomeação de cores. Assim, 
por exemplo, neste primeiro cartão você vê uma série de retângulos coloridos. Novamente, sua 
tarefa é nomear a cor. [Solicite ao sujeito que identifique as cores apresentadas]. Procure 
realizar a tarefa o mais rápido e preciso possível. 
Parte B 
Agora, neste segundo cartão você vê palavras coloridas. Sua tarefa continua sendo a mesma, 
isto é, diga a cor com que a palavra foi impressa e não leia a palavra. 
Parte C 
Neste último cartão, há nomes de cores impressas em outras cores. Continue realizando a 
mesma tarefa que fez até agora, ou seja, diga a cor que você vê.  

SSttrroooopp  
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Parte B 
 

 

CADA   NUNCA   HOJE   TUDO 
 
 
HOJE   TUDO   NUNCA   CADA 
 
 
NUNCA   CADA   TUDO   HOJE 
 
 
TUDO   HOJE   CADA   NUNCA 
 
 
CADA   NUNCA   HOJE   TUDO 
 
 
NUNCA   TUDO   CADA   HOJE 
 
 
 
Parte C 
 
 
 
MARROM  AZUL   ROSA   VERDE 
 
 
AZUL   VERDE   MARROM  ROSA 
 
 
MARROM  ROSA   VERDE   AZUL 
 
 
VERDE   AZUL   ROSA   MARROM 
 
 
MARROM  VERDE   AZUL   ROSA 
 
 
ROSA   AZUL   VERDE   MARROM 
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Modelo de formulário para a anotação dos números gerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� A tarefa que realizaremos agora requer que você diga números, entre 1 e 9, aleatoriamente, 
isto é, em qualquer ordem. Você deve evitar usar seqüências conhecidas, como 1, 2, 3 e 4 ou 2, 
4 e 6, ou ainda, 9, 8, e 7. Para ajudar a entender o conceito de aleatoriedade, imagine um 
chapéu que contenha 9 bolas numeradas de 1 a 9. Sua tarefa é sortear uma bola desse chapéu 
imaginário e dizer o número sorteado. Depois, devolva a bola ao chapéu e sorteie uma nova 
bola; e assim por diante. Lembre-se de que a mesma bola pode ser sorteada novamente. 
Inicialmente faremos essa tarefa na versão mais lenta (um número novo a cada 2 s) e depois, a 
versão mais rápida (um número a cada segundo). Vamos treinar?  

GGeerraaççããoo  AAlleeaattóórriiaa  ddee  NNúúmmeerrooss  

1 21 41 61 81 1 21 41 61 81

1 s 2 s
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� Neste teste você deverá planejar um roteiro nesse mapa de zoológico. Porém, há uma série 
de regras que devem ser cumpridas. Vamos ler as instruções. [Após a leitura das instruções, 
retome as principais regras e certifique-se de que o sujeito participante tenha compreendido as 
regras do teste]. Para cada movimento que realizar, sugiro que utilize uma caneta de cor 
diferente. Entre cada ponto visitado no mapa, troque a caneta. Você não tem um tempo 
determinado para planejar sua visita ao zoológico. Fique à vontade para planejar, use o tempo 
que achar necessário, e comece a traçar o roteiro no mapa quando bem entender.  

TTeessttee  ddoo  ZZoooollóóggiiccoo

Passeio de camelo

Entrada

Cercado 
da Lhama

Casa do 
elefante

Área de 
Piquenique e 

Toaletes

Café

Ursos

Fossa dos 
crocodilos

Casa do 
macaco

Reserva 
dos 

pássaros

Casa dos 
filhotes

Casa dos 
répteis

Jaula do 
tigre

Jaula do 
leão

Mapa do Zoológico

Regras (Versão 1)

Imagine que você irá visitar um zoológico.

Sua tarefa é planejar um roteiro a fim de 
visitar os seguintes locais (não 
necessariamente nessa ordem):

• Casa do elefante
• Jaula do leão
• Cercado da lhama
• O café
• Os ursos
• A reserva dos pássaros

Quando planejar seu roteiro, as seguintes 
regras devem ser obedecidas:

Iniciar na entrada e terminar com um 
piquenique.

Você pode usar as vias sombreadas 
quantas vezes você quiser, mas uma 
única vez nas vias não sombreadas.

Você pode fazer apenas um passeio de 
camelo.
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Passeio de camelo

Entrada

Cercado 
da Lhama

Casa do 
elefante

Área de 
Piquenique e 

Toaletes

Café

Ursos

Fossa dos 
crocodilos

Casa do 
macaco

Reserva 
dos 

pássaros

Casa dos 
filhotes

Casa dos 
répteis

Jaula do 
tigre

Jaula do 
leão

Mapa do Zoológico

Regras (Versão 2)

Imagine que você irá visitar um zoológico.

Sua tarefa é visitar os seguintes animais na 
ordem indicada:

1) Partindo da entrada visite o cercado da 
lhama
2) Do cercado da lhama visite a casa do 
elefante
3) Após visitar os elefantes vá ao café para 
um lanche
4) Do café, siga para os ursos
5) Visite os leões após os ursos
6) Dos leões, dirija-se para a reserva dos 
pássaros
7) Finalmente, termine sua visita com um 
piquenique.

Quando planejar seu roteiro, as seguintes 
regras devem ser obedecidas:

Iniciar na entrada e terminar com um 
piquenique.

Você pode usar as vias sombreadas 
quantas vezes você quiser, mas uma 
única vez nas vias não sombreadas.

Você pode fazer apenas um passeio de 
camelo.

� Agora você fará o mesmo teste que o anterior, isto é, continuará a visitar diferentes locais 
neste mapa de zoológico. A diferença nessa segunda versão é que agora você não precisa 
planejar um roteiro, pois basta seguir o roteiro já proposto no mapa. Entretanto, lembre-se de 
seguir as regras do teste. [Se precisar, retome as regras novamente].  

TTeessttee  ddoo  ZZoooollóóggiiccoo
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� Essa tarefa é muito simples. Basta você fazer conta de adição e subtração alternadamente. 
Como você pode observar nesta planilha, você deve somar 1 ao número 46 e escrever a 
resposta ao lado (47), na linha abaixo, você deve subtrair 1 do número mencionado (57), na 
próxima linha, +1, na outra, -1 e assim por diante. Você terá 2 minutos para realizar o máximo 
de contas que conseguir. Seja rápido, mas procure não errar. E ainda, lembre-se de alternar 
entre a soma e a subtração. 
 

AAlltteerrnnâânncciiaa  AArriittmmééttiiccaa  

Alternância aritmética Parte A

Adicione e subtraia o número 1, de forma alternada, da sequência numérica abaixo.
Procure ser rápido e preciso na execução dessa tarefa.

46 +1 78 43 77

57 -1 96 19 50

11 +1 68 25 18

20 -1 24 59 92

79 38 89 33

64 66 92 54

35 58 73 52

99 74 31 73

16 85 37 56

27 93 14 87

23 22 21 90

60 10 48 83

42 39 45 47

75 69 62 80

32 98 76 10

65 17 51 92

84 61 88 31

49 94 97 37

53 82 29 66

12 13 72 94

26 36 81 13

28 55 15 23

34 67 95 12

86 71 44 88

70 40 63 15

41 91 30 19

60 27 11 76

10 85 48 60

91 30 23 24

48 47 65 17 MAX:120
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� Agora você continuará fazendo a mesma tarefa, isto é, realizará cálculos do tipo +1 e -1 
alternadamente. Entretanto, junto com esta tarefa você deverá dizer palavras representativas 
das categorias que eu indicar. É importante que você faça as duas tarefas ao mesmo tempo. 
Seu desempenho neste teste depende da realização conjunta das tarefas e não de cada uma 
individualmente. Portanto, não dê prioridade à nenhuma das tarefas. 
 

DDuuppllaa  TTaarreeffaa  
AAlltteerrnnâânncciiaa  AArriittmmééttiiccaa  ee  FFlluuêênncciiaa  SSeemmâânnttiiccaa  

Alternância aritmética Parte B

Adicione e subtraia o número 1, de forma alternada, da sequência numérica abaixo.
Procure ser rápido e preciso na execução dessa tarefa.

43 +1 77 46 78

19 -1 50 57 96

25 +1 18 11 68

59 -1 92 20 24

89 33 79 38

92 54 64 66

73 52 35 58

31 73 99 74

37 56 16 85

14 87 27 93

21 90 23 22

48 83 60 10

45 47 42 39

62 80 75 69

76 10 32 98

51 92 65 17

88 31 84 61

97 37 49 94

29 66 53 82

72 94 12 13

81 13 26 36

15 23 28 55

95 12 34 67

44 88 86 71

63 15 70 40

30 19 41 91

11 76 60 27

48 60 10 85

23 24 91 30

65 17 48 47 MAX:120



 

  

(60 segundos para palavras que iniciem com as letras abaixo, evitando conjugações verbais e nomes próprios)

S

FAS
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� Nesta tarefa você deve dizer palavras que se iniciem com a letra que eu mencionar. Porém, 
algumas regras devem ser cumpridas. Primeira, você não pode usar nomes próprios. Assim, se 
eu disser a letra B, você não pode dizer Brasil, Barcelona, Bianca. Segundo, não conjugue 
verbos, embora pode usá-los. Por exemplo, ao lembrar-se do verbo brincar, não gerará as 
palavras brinquei, brincaram, bricarão. E terceira e última, procure não derivar palavras, por 
exemplo, ao lembrar-se de barco, não ficará gerando palavras do tipo barco, barquinho, 
barcaça, etc. Serão três letras diferentes e você terá um minuto para cada letra. Vamos lá! 

FFAASS  
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� A tarefa que realizaremos agora requer que você diga palavras representativas das 
categorias que eu indicar. Pode ser qualquer palavra, desde que pertença à categoria. Por 
exemplo, se eu disser a categoria Cores, você dirá amarelo, vermelho, verde e assim por diante. 
Serão quatro categorias diferentes e você terá um minuto para cada uma. 
 

FFlluuêênncciiaa  SSeemmâânnttiiccaa  

Animais Frutas

FLUÊNCIA SEMÂNTICA

Corpo Humano Ferramentas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

^ ¬ — o = П
 

⊥⊥⊥⊥ ¬
 

 П 

 

 

2 1 3 7 2 4 8 2 1 3 2 1 4 2 3 5 2 3 1 4 5 6 3 1 4 

                         

 

1 5 4 2 7 6 3 5 7 2 8 5 4 6 3 7 2 8 1 9 5 8 4 7 3 

                         

 

6 2 5 1 9 2 8 3 7 4 6 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 7 

                         

 

9 2 8 1 7 9 4 6 8 5 9 7 1 8 5 2 9 4 8 6 3 7 9 8 6 

                         

 
 

 

 

� Nesta planilha você vê números de 1 a 9 e para cada número existe um símbolo 
correspondente. Sua tarefa consiste em substituir os números da seqüência abaixo pelos 
símbolos correspondentes. Você terá um minuto e meio para substituir o máximo de número por 
símbolos.   

DDSSSSTT
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LISTA A Imed 1 Imed 2 Imed 3 Imed 4 Imed 5 LISTA B Imed B Tardia Tard 
30' 

Tambor      Mesa    

Cortina      Polícia    

Sino      Pássaro    

Café      Sapato    

Escola      Fogão    

Pai      Montanha    

Lua      Óculos    

Jardim      Toalha    

Chapéu      Nuvem    

Fazendeiro      Barco    

Nariz      Carneiro    

Peru      Revólver    

Cor      Lápis    

Casa      Igreja    

Rio      Peixe    

� Agora eu vou ler uma lista de palavras. Preste atenção porque assim que eu terminar a 
leitura você deverá se lembrar do maior número de palavras que conseguir, em qualquer 
ordem, isto é, não precisa ser na ordem em que eu li. Após a primeira recordação, eu vou ler a 
mesma lista por mais quatro vezes e após cada leitura você deverá recordar-se novamente do 
máximo de palavras. Repita as palavras que já recordou anteriormente e adicione novas 
palavras, conforme você for se lembrando. 

[Após 30 minutos] 

 Agora eu vou ler uma outra lista de palavras. Sua tarefa é a mesma, ou seja, assim que eu 
terminar a leitura você deverá recordar-se das palavras. Vamos lá! 
 
[Após recordação da lista B] 
 
Por favor, repita mais uma vez as palavras que compunham aquela lista que li cinco. 
 
[Após a recordação tardia da lista A] 
 
Mais tarde você deverá se lembrar mais uma vez destas palavras.  

RRAAVVLLTT  
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Reconhecimento de palavras 

 

 

chapéu  sino  tambor  

rio  trem  carneiro  

ouro  polícia  tapete  

nuvem  jardim  tronco  

flor  maça  escola  

pasto  pai  montanha  

peru  pássaro  botão  

peixe  revólver  lápis  

casa  café  cor  

chocalho  sal  toalha  

barco  óculos  nariz  

dedo  livro  fogão  

fazendeiro  sapato  cortina  

chaminé  chave  violão  

mesa  lua  igreja  
 

 

 

 

� [Após 30 minutos] 
 
Há algum tempo eu li uma lista de palavras cinco vezes. Chegou o momento de você recordar 
mais uma vez aquelas palavras. 
 
[Após recordação tardia da lista A] 
 
Agora, sua tarefa será de reconhecimento de palavras, ou seja, para cada palavra que eu ler 
você deverá dizer se essa palavra pertence ou não à lista que li anteriormente.   

RRAAVVLLTT  
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Primeira história 

 

 

 ITENS RECUPERAÇÃO 
  IMEDIATA TARDIA 

01 OSWALDO ERA   

02 O PRIMEIRO   

03 VILIONISTA   

04 DA ORQUESTRA   

05 DO TEATRO MUNICIPAL.   

06 ELE TAMBÉM DAVA AULAS   

07 EM UMA ESCOLA DE MÚSICA   

08 PARA OS ALUNOS ADIANTADOS.   

09 NO FINAL DO ANO, ELE   

10 ESCOLHIA OS 2   

11 MELHORES   

12 ALUNOS,   

13 QUE IRIAM RECEBER BOLSAS DE ESTUDO   

14 PARA OS ESTADOS UNIDOS.   

 RECUPERAÇÃO TOTAL:   

 

� Faremos agora um teste de memória. Eu vou ler duas histórias diferentes e após a leitura de 
cada uma, você deverá repetir as histórias que li. Procure ser o mais fiel possível à história lida. 
Para isso, você pode usar até as mesmas palavras que empreguei durante a leitura das 
histórias. Mais tarde você deverá recordar de ambas as histórias novamente. 

[Após 30 minutos] 

 Há algum tempo, li duas histórias. Por favor, recorde o máximo que consegue de cada uma das 
histórias.  

RReeccoorrddaaççããoo  ddee  HHiissttóórriiaass  
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Segunda história 

 

 

 

 

 ITENS RECUPERAÇÃO 
  IMEDIATA TARDIA 

01 DURANTE UM TREMOR DE TERRA   

02 NA ÁFRICA DO SUL   

03 O JARDIM ZOOLÓGICO   

04 TAMBÉM FOI DANIFICADO.   

05 OS ANIMAIS   

06 TIVERAM QUE SER REMANEJADOS, E   

07 4   

08 ANIMAIS   

09 DE GRANDE PORTE   

10 FICARAM JUNTOS NA MESMA JAULA.   

11 ISSO PROVOCOU UMA BRIGA   

12 ENTRE OS GORILAS   

13 QUE SE FERIRAM   

14 SERIAMENTE.   

 RECUPERAÇÃO TOTAL:   
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Primeira história 

1 – Ronaldo era 
2 – Fábio era 
3 – Oswaldo era 
 
1 – O primeiro 
2 – O terceiro 
3 – O segundo 
 
1 – Baterista 
2 – Violinista 
3 – Pianista 
 
1 – do grupo 
2 – do conjunto 
3 – da orquestra 
 
1 – do teatro municipal. 
2 – do teatro cultural artístico 
3 – do teatro estadual 
 
1 – Ele também participava de cursos 
2 – Ele também dava aulas 
3 – Ele também fazia apresentações 
 
1 – Em uma escola de arte 
2 – Em uma escola de música 
3 – Em uma universidade 
 
1 – Para os alunos iniciantes. 
2 – Para os alunos regulares. 
3 – Para os alunos adiantados. 
 
1 – No final do ano, ele 
2 – No início do ano, ele 
3 – No meio do ano, ele 
 
1 – Escolhia um 
2 – Escolhia os dois 
3 – Escolhia os três 
 
1 – Melhores 
2 – Piores 
3 – Mais interessados 
 
1 – Músicos 
2 – Alunos 
3 – Estagiários 
 
1 – que iriam receber prêmios 
2 – que iriam receber bolsas de estudos 
3 – que iriam receber dinheiro 
 
1 – para a Europa. 
2 – para os EUA. 
3 – para o México. 

Segunda história 

1 – Durante um grande incêndio 
2 – Após uma tempestade 
3 – Durante um tremor de terra 
 
1 – Na África do Sul 
2 – Na Irlanda do Norte 
3 – Na América do Sul 
 
1 – Um circo próximo 
2 – O jardim zoológico 
3 – Uma escola 
 
1 – Também foi danificado. 
2 – Foi totalmente destruído. 
3 – Também foi abalado. 
 
1 – Os alunos 
2 – Os animais 
3 – Os elefantes 
 
1 – Tiveram que ser hospitalizados, e 
2 – Tiveram que ser remanejados, e 
3 – Tiveram que ser tratados, e 
 
1 – 10 
2 – 7 
3 – 4 
 
1 – Crianças 
2 – Animais 
3 – Ledes 
 
1 – De menor idade 
2 – De grande porte 
3 – Mais ferozes 
 
1 – Ficaram juntos na mesma jaula. 
2 – Foram colocados em jaulas diferentes. 
3 – Ficaram juntos no mesmo pavilhão. 
 
1 – Isso ocasionou várias mortes 
2 – Isso provocou uma briga 
3 – Isso causou uma confusão 
 
1 – Entre os gorilas 
2 – Entre os ledes 
3 – Entre as crianças 
 
1 – que se perderam 
2 – que se atacaram 
3 – que se feriram 
 
1 – seriamente. 
2 – mortalmente. 
3 – levemente.  

� [Imediatamente após a recordação tardia] 
 Agora você deverá reconhecer a história. Para isso, para cada segmento da história, lerei três 
alternativas e você deve dizer qual é a alternativa original.  

RReeccoorrddaaççããoo  ddee  HHiissttóórriiaass  
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Tarefa de Codificação Estrutural     

 

 

Teste de Decisão 

 

� Tarefa Codificação Estrutural 
Várias figuras diferentes serão mostradas na tela do computador. Para cada figura, sua tarefa é 
dizer se a figura está voltada para a direita ou esquerda. Vamos ler as instruções e ver um 
exemplo. 
Teste de Decisão 
Agora, você continuará vendo figuras, entretanto sua tarefa muda. Você deixará de analisar se a 
figura está voltada para a esquerda ou para a direita e passará a verificar se a figura é possível 
ou impossível de existir tridimensionalmente. Vamos ler as instruções e ver um exemplo. 
 

FFiigguurraass  PPoossssíívveeiiss  ee  IImmppoossssíívveeiiss  


