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Resumo 

Introdução: A dor musculoesquelética idiopática (DMEI) tem um impacto negativo na 

qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. Muitos pacientes são avaliados do 

ponto de vista físico e não se dá a ênfase adequada aos aspectos psicológicos, 

especialmente estresse, depressão e alterações cognitivas entre outros. Objetivos: 1) 

avaliar o funcionamento da memória e 2) investigar aspectos como sono, estresse, 

depressão, comportamento e qualidade de vida em uma amostra de adolescentes com 

DMEI. Métodos: foram avaliados 19 adolescentes com DMEI e 20 controles pareados, 

aparentemente saudáveis através de escalas investigativas de alterações de humor, 

sono, estresse e qualidade de vida, além de uma bateria de testes 

neuropsicológicos.Resultados: A amostra do estudo foi composta predominantemente 

por meninas (84%) não havendo diferenças quanto ao nível socioeconômico - classe 

B2. A ocorrência de sintomas de depressão e dificuldades atencionais não diferiu entre 

os grupos, sendo que 26% dos pacientes com DMEI apresentaram escores indicativos 

de depressão, ocorrendo o mesmo com 30% do grupo controle. Em relação a 

qualidade de vida, sono e estresse, os pacientes demonstram piores escores em 

relação ao grupo controle, sendo que 78,9% dos adolescentes do grupo DMEI 

apresentavam critérios para diagnóstico de estresse, ao que apenas 35% ocorria nos 

adolescentes do grupo controle. Em ambos os grupos, os escores observados 

classificam os adolescentes como na fase de resistência (intermediária) e na fase de 

exaustão (fase patológica) do estresse, sendo que o grupo DMEI apresentou maiores 

queixas sintomáticas no âmbito físico e emocional. Na avaliação 

neurocognitiva,prejuízos significativos na memória não foram 

demonstrados.Conclusões: Adolescentes com DMEI não apresentarem prejuízos 

cognitivos como os evidenciados em adultos com dor musculoesquelética. Contudo, 

nossos achados sugerem um quadro intermediário-avançado de estresse vivenciado 

por estes adolescentes e com conseqüente prejuízo na qualidade de vida. Intervenções 

biopsicossociais são de grande importância para a minimização do impacto da dor 

crônica na qualidade de vida e melhora do prognóstico.



 

 

 

Titulo: Perfil Cognitivo de adolescentes com dor musculoesquelética idiopática. 

 

1. Fundamentação Cientifica. 

 1.1.Dor 

 A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP,1986) 

como uma experiência sensorial e emocional desagradável relacionada a um dano 

tecidual real ou potencial. Trata-se de um fenômeno de caráter multidimensional e 

subjetivo, uma vez que seu mecanismo envolve aspectos biológicos, emocionais, 

socioculturais e ambientais (Malleson et al., 1992; Pimenta, Teixeira 2000), atuando 

como o sistema de alerta quanto à ocorrência de lesões no organismo ou ainda diante 

da possibilidade de uma injuria, possibilitando assim evitá-las, prolongando–se a vida. 

Entretanto, quando adquire o caráter crônico, a dor perde sua condição de alerta e 

pode causar incapacidade funcional (Teixeira, 2001). Desta forma, a dor considerada 

crônica deixa de ser apenas um sintoma, uma vez que se trata de uma entidade que 

persiste e não cessa tão facilmente sem que medidas especializadas sejam adotadas. 

  Devido aos seus mecanismos de ação, a dor crônica pode ser classificada em 

neuropática ou psicogênica. A dor neuropática é definida como dor iniciada por lesão 

ou disfunção do sistema nervoso, sendo mais bem compreendida como resultado da 

ativação anormal da via nociceptiva, seja por traumas ou procedimentos cirúrgicos 

(Brandão, 1995). A dor psicogênica, diferentemente da anterior, sem causa orgânica 

aparente, está relacionada à prevalência de fatores psicológicos em sua gênese, ainda 

desde seus estágios iniciais.  Além disto, existe uma relação fortemente dependente de 

características de personalidade do indivíduo. Algumas destas características podem 

estar associadas ao aumento da suscetibilidade para a dor, podendo ser esta, sintoma 

de alguns transtornos psíquicos como ansiedade generalizada e depressão (Brandão, 

1995). 

 

 1.1.1.Dor musculoesquelética idiopática. 

 A dor musculoesquelética idiopática (DMEI), pode ser definida pela presença de 

dor intermitente em 3 ou mais regiões corporais durante pelo menos 3 meses, 
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excluindo-se doenças que poderiam explicar os sintomas (Malleson et al., 1992). A 

DMEI pertence ao grupo das síndromes de amplificação dolorosa que também inclui 

fibromialgia, síndromes complexas regionais e dor idiopática localizada, sendo que 

cada subgrupo apresenta critérios de classificação bem estabelecidos (Yunus, Masi, 

1985; Wolfe et al., 1990; Malleson et al., 1992; Merskey, Bogduk, 1994). 

  1.1.2.Epidemiologia e Etiologia. 

Um estudo mais recente demonstrou que 83% de crianças em idade escolar 

relataram um episódio de dor dentro de um período de três meses e 30,8% destas 

evoluíram com persistência da dor após 6 meses, sendo que a dor músculo-esquelética 

contribuiu com 64% de todos os tipos de dor reportados (Roth-Isigkeit, et al., 2005). 

A prevalência da DMEI na faixa etária pediátrica varia significativamente entre os 

diversos estudos, devido às características das populações estudadas, definições e 

metodologias utilizadas (Connelly, Schanberg 2006; McBeth, Jones, 2007) variando de 

1 até 15% (Clark et al., 1998; Goodman, McGrath, 1991; Jones et al., 2003). Em se 

tratando da fibromialgia, a prevalência específica na população pediátrica é mais 

consistente entre os estudos e varia em torno de 6% (Buskila et al., 1993). A maioria 

dos casos envolve crianças no final da infância e na adolescência sendo a média de 

idade de início dos sintomas entre 12-13 anos e com pico de incidência aos 14 anos, 

havendo um predomínio no sexo feminino (Malleson et al.,1992; Sherry, 2000 (I); 

Zapata et al 2006). Estudos apontam para uma tendência no aumento da prevalência 

da DMEI na última década, o que pode ser explicado como consequência da melhoria 

nos processos diagnósticos (Harkness, et al., 2005). 

  Ainda que a etiologia seja desconhecida, evidências recentes sugerem que tanto 

fatores genéticos quanto ambientais exercem um papel relevante na etiopatogenia 

destas síndromes (Ablin, Buskila, 2006; Buskila, Sarzi-Puttini, 2006). É provável que a 

causa da DMEI seja multifatorial com a contribuição de fatores intrínsecos (baixo limiar 

para a dor, sexo feminino, presença de hipermobilidade, estresse e funcionamento 

psíquico) e extrínsecos (experiências dolorosas prévias, privação social, abuso físico e 

sexual, modelos parentais de comportamento doloroso, distúrbios do sono e baixo 

condicionamento físico) (Mallesson et al., 2001; Mallesson, 2003). A importância 
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relativa destes fatores varia entre os indivíduos e o grau de influência dos diferentes 

fatores também podem se modificar ao longo do tempo (Sherry, Malleson 2002).   

 Estudos sugerem que crianças com problemas psicológicos têm risco 

aumentado de desenvolver dor difusa crônica (Flatø et al., 1997; Jones et al., 2003; 

Eccleston et al., 2004). Um estudo com 3485 escolares destacou a importância de 

fatores psicossociais (estresse e sintomas depressivos) como preditores de dor 

musculoesquelética, ainda mais importantes do que fatores físicos como uso de 

computador, atividade física e peso da mochila escolar (Diepenmaat et al., 2006). Outro 

interessante estudo concluiu que o aumento de dor em adolescentes está em parte 

determinado por alterações psicológicas associadas à puberdade e não a alterações 

físicas que ocorrem nesta idade (Rhee, 2005).   

A respeito dos fatores familiares em pacientes com dor musculoesquelética, 

tanto fatores genéticos (observados na forte agregação familiar de sintomas dolorosos 

e transtornos de humor) (Arnold et al., 2004; Rafhael et al., 2004), como fatores 

ambientais (conflitos familiares, desajustes psicológicos, convívio parental de dores) 

podem ter peso significante na adaptação e respostas da criança e adolescente com 

dor (Schanberg et al., 1998; Schanberg et al., 2001; Conte et al., 2003;). A convivência 

dos adolescentes com DMEI em seu dia-a dia-com familiares que se queixam de dores 

é bem reportada na literatura médica (Roizemblatt et al.,1997; Oliveira, 2001; Barbosa 

et al., 2005). 

 

 1.1.3.Fisiopatologia da dor 

Segundo Weigent et al. (1998), o substrato funcional da dor amplificada está 

relacionado a um desequilíbrio entre mediadores do SNC, sendo que a redução relativa 

da atividade serotonérgica (que atua na analgesia), bem como uma hiperprodução de 

substância P (mediadora da dor), tem papel crucial no processo de sensibilização 

central, devido a um processamento desordenado dos impulsos nocioceptivos. 

As rotas neurais envolvidas pelos neurotransmissores serotonina e substância P 

parecem ter implicações na patogênese de condições clinicas caracterizadas por 

alterações relacionadas à percepção de dor, qualidade de sono e humor, como é bem 
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relatado na fibromialgia (Schawarz et al.,1999; Andersen et al., 2006;, Sumpton e 

Moulin, 2008).  

 Segundo Riberto e Pato (2004), as alterações observadas no metabolismo e 

liberação destes neurotransmissores e da noradrenalina podem esclarecer o 

desequilíbrio entre a percepção dolorosa e os seus mecanismos de modulação. 

Estudos ainda buscam compreender possíveis componentes genéticos envolvidos 

nesse processo, uma vez que existem evidencias do histórico familiar dos pacientes 

com DMEI (Schwarz et al.,1999).  

  Os distúrbios do sono podem diminuir o limiar para a dor (Andersen et al., 2006) 

e a interação entre sono e dor, provavelmente varia com relação a aspectos sensoriais, 

psicológicos e comportamentais. 

Um aspecto apresentado na literatura aponta também para o envolvimento do 

eixo hipotálamo-pituritária-adrenal (HPA), sugerindo que a origem dos sintomas da 

fibromialgia e DMEI estariam relacionadas com as respostas de estresse (Crofford et 

al., 1994). Tanto na fibromialgia como no estresse crônico são observados níveis 

reduzidos de serotonina, enquanto os níveis de substância P encontram-se elevados. 

No entanto, ainda não existe, um consenso sobre a base fisiopatológica da 

amplificação dolorosa. 

O eixo HPA atua sobre toda resposta fisiológica do organismo frente a agentes 

interpretados como estressores. Os avanços recentes das neurociências através de 

estudos de neuroimagem têm revelado as diversas conexões entre o sistema 

neuroendócrino, sistema imunológico e sistema autônomo, relacionando assim, 

emoção e doença (Marques-Deak, Sterberg, 2004).  

Hipotálamo, glândula pituritária e córtex suprarrenal são interligados via 

hormônios especializados que circulam via corrente sanguínea.  O hipotálamo é a área 

cerebral central na regulação de muitos hormônios. Tem fortes ligações com áreas do 

cérebro que processam informações emocionais, incluindo a amígdala e também com 

regiões do tronco cerebral que controlam a resposta nervosa simpática. Integra os 

sinais provenientes destas estruturas de modo a produzir uma resposta hormonal 

coordenada que estimula o próximo elemento do circuito – a glândula pituitária. Esta 

por sua vez libera o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) no sangue. O ACTH 
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estimula então a parte das glândulas suprarrenais responsáveis pela secreção de 

cortisol (Machado, 2003). 

Uma revisão de literatura feita por Mello et al. 2003 relata que muitos trabalhos 

descritivos foram publicados sobre a relação entre psicopatologia em adultos e 

adversidades vividas precocemente, como perda de genitores na infância, cuidado 

parental inadequado, divórcio, educação ‗sem afeto‘ ou disfuncional por parte dos pais, 

abuso físico e sexual e outros traumas ocorridos na infância. Esses estudos 

encontraram, de forma consistente, que a vivência de estressores no início da vida se 

associa a maior risco de transtornos de humor, de ansiedade e de personalidade na 

idade adulta.  

Segundo Sardá et al., (2004) no quadro de estresse patológico pode haver uma 

diminuição da capacidade de memória mediante uma destruição de neurônios de 

determinada região do hipocampo. Se há perdas no hipocampo, consequentemente a 

memória será afetada, levando à conclusão de que a cognição e emoção afetam uma a 

outra reciprocamente (Kandel et al., 1997). 

O hipocampo, estrutura situada na região temporal do encéfalo, atua como um 

depósito temporário para a memória, transferindo as informações apreendidas para 

outras áreas do cérebro (córtex cerebral) para que ocorra o armazenamento 

permanente destas informações (Kiernan, 2003). A amígdala, peça importante do 

sistema límbico, seria outra estrutura cerebral envolvida com os subsistemas de 

memória, e responsável por conferir o significado emocional a eventos mnemônicos, 

além de atuar como mediadora nos aspectos de aprendizagem emocional e das 

operações de memória (episódica) juntamente com o hipocampo e córtex préfrontal 

(Labar e Cabeza, 2006). Sabe-se que estas estruturas estão envolvidas também no 

funcionamento do eixo HPA (Cosenza, 1990).  

  

1.2.Sistemas de Memória. 

 

Memória é a função mental que capacita o individuo a codificar, adquirir, 

consolidar e evocar informações, tendo como uma de suas atribuições, situar e adaptar 

o indivíduo ao meio, através da modificação de comportamentos em função de novos 
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aprendizados e experiências anteriores. Segundo Baddeley (2004), a memória 

compreende três processos básicos: codificação, armazenamento e recuperação. A 

codificação é o processo pelo qual a informação é registrada, o armazenamento trata-

se da manutenção da informação ao longo de tempo, e a recuperação refere-se ao 

acesso da informação através da recordação, reconhecimento ou expressão de 

melhora do desempenho como resposta a uma experiência prévia.   

O funcionamento mnemônico é composto por diferentes sistemas divididos em 

curto prazo e longo prazo. O primeiro refere-se à capacidade para reter uma limitada 

quantidade de itens por um curto espaço de tempo. O segundo diz respeito à 

capacidade para reter muitos itens por intervalos maiores de tempo como minutos, dias 

e anos (Bueno, Oliveira, 2004). 

Em 1971, Atkinson & Shiffrin com o intuito de explicar o funcionamento da 

memória de curto prazo, propuseram o Modelo Modal. De acordo com este modelo, a 

memória pode ser compreendida como uma série de três etapas distintas, mas 

interrelacionadas, em que as informações são transferidas de um campo de 

armazenamento a outro. Inicialmente os estímulos atingem a memória sensorial, que é 

modal e especifica e funciona como a porta de entrada dos estímulos, sendo 

subdividida de acordo com os sentidos. Assim, estímulos sonoros seriam codificados 

pelo sistema auditivo (memória ecóica), estímulos visuais pelo sistema visual (memória 

icônica), por exemplo. A codificação destes estímulos se daria de forma automática, ou 

seja, não é necessário estar atento a origem do estimulo. Ainda, o período de retenção 

de um estímulo na memória sensorial é muito limitado, por volta de segundos, sendo 

perdidos rapidamente. 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). 

A memória de curto prazo, segundo esse modelo, representa um componente 

unitário, modal inespecífico, através do 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 novas evidências demonstraram que a 
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memória de curto prazo não representa uma entidade única, mas envolve múltiplos 

componentes modais específicos que apresentam a função de manter as informações 

temporariamente disponíveis, bem como componentes responsáveis por manipular 

informações (Baddeley, 2000). Assim, Baddeley e Hitch (1974) propuseram um modelo 

de memória operacional, chamada ―Working Memory‖ (Memória Operacional), que 

compreenderia e substituiria o Modelo Modal. 

De acordo com Baddeley (1996) a memória operacional é a capacidade de 

manipular e reter informações por curtos períodos de tempo e está associada à 

resolução de problemas, entre outros. Essa habilidade também é responsável pelo 

resgate das informações em conjunto com a memória de longo prazo. Conforme o 

modelo inicial proposto por Baddeley e Hitch em 1974 o sistema de memória 

operacional é formado pelo menos por três componentes: o esboço visuoespacial, para 

armazenamento de informações visuoespaciais; a alça fonológica, para retenção de 

informações verbais; e o executivo central, um controlador atencional responsável pela 

manipulação da informação. Em recente revisão Baddeley (2000) incluiu o componente 

retentor episódico, (―buffer‖ episódico) que integraria as informações em um episódio 

único e consciente.  

A memória de longo prazo, em contrapartida, não demonstra limites definidos 

quanto a sua capacidade de armazenamento, assim como não é possível prever o 

tempo de duração de uma informação ali armazenada. A memória de longo prazo pode 

ser dividida em dois sistemas distintos: explícita, que é evocada de maneira 

consciente e flexível e implícita, que compreende habilidades cognitivas e 

comportamentais independentes da consciência, como a memória para habilidades 

motoras ou perceptivas recordadas, incluindo condicionamentos e procedimentos como 

andar de bicicleta, nadar, digitar e pré-ativação (Squire 1986, 2004; Bueno e Oliveira, 

2004). O fator importante nessa distinção entre memória explicita e implícita reside na 

importância do fator ―consciência‖ nelas. Desta forma, toda informação passível de ser 

evocada de forma consciente integra a memória explicita e toda informação que não 

seja necessariamente trazida à tona de forma consciente e que possa ser 

desempenhada, é conhecida como memória implícita (Schacter e Tulving 1998; Squire, 

2004) 
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A memória explicita divide-se ainda em semântica e episódica (Tulving, 1972) e, 

é responsável pela recordação de fatos culturais, imagens e lembranças de 

experiências passadas acessíveis à consciência. 

De acordo com essa divisão, a memória episódica seria o subsistema no qual 

experiências e eventos pessoais, situados em um contexto seriam armazenados. 

Assim, trata-se de parte de uma vivencia individual, de ocorrência determinada espacial 

e temporalmente. O episódio é lembrado não propriamente como ocorreu, mas como 

foi vivido e experienciado pelo individuo. A memória episódica alia-se o conceito de 

consciência autonoética (consciência do ―eu‖) (Tulving, 2001) permitindo assim, que as 

pessoas sejam capazes de refletir sobre as vivencias de seu passado, relacioná-las 

com o presente e planejar o futuro (Oliveira, 2007) 

A memória semântica refere-se à armazenagem de informações a respeito de 

conhecimentos gerais, como vocabulário, conceitos, fatos ocorridos, e de um modo 

geral, os conhecimentos organizados sobre o mundo. Diferentemente da memória 

episódica, esta não depende da temporalidade, uma vez que os conhecimentos 

adquiridos não dependem da relação contextual para serem recordados (Tulving 2001) 

Para Tulving e Markowitsch (1998), a memória episódica seria uma extensão da 

memória semântica, sendo que os dois subsistemas compartilhariam muitas 

características, relacionadas com a capacidade de aprender e reter informações 

apresentadas em uma determinada situação ou vivencia.  A característica crucial da 

memória episódica exprime-se pela lembrança consciente de experiências, 

acontecimentos ou eventos prévios, sendo o único sistema de memória voltado para o 

passado e também o mais vulnerável dos sistemas às varias condições patológicas.  

 

1.3. DMEI x Memória   

Pacientes que convivem com síndromes de dor crônicas não só experimentam a 

sensação de dor, mas também se veem forçados a viver com alterações significativas 

no seu dia-a-dia, provocadas pela limitação das suas atividades, por alterações no seu 

estado de humor, por uma diminuição da energia e por distúrbios do sono e cognitivos. 

Muitos destes referem as alterações de funções cognitivas e diminuição da agilidade 
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mental como o mais perturbador dos sintomas da doença, até mesmo superior a dor 

constante (Glass et. al., 2005). 

Nos últimos anos, em razão da frequência de queixas cognitivas relatadas pelos 

pacientes, alguns estudos tentaram mensurar ocorrência destas dificuldades e de seu 

impacto na vida dos pacientes. Em geral, estes estudos desenvolveram-se com a 

participação de jovens adultos com diagnóstico mais especifico de fibromialgia 

(Sletvold et al., 1995; Landro et al.,1997; Grace et al, 1999; Dick et al.,2002; Glass et al 

2005). 

Sletvold et al.,(1995) submeteram pacientes adultos com fibromialgia a várias 

tarefas cognitivas e constataram declínio na velocidade de processamento de 

informações e de memória operacional destes pacientes. Em 1997, dando continuidade 

ao estudo, os autores constataram que os pacientes com fibromialgia compartilhavam 

sintomas e prejuízos cognitivos em testes de memória que exigiam maiores esforços e 

em tarefas de fluência verbal com pacientes diagnosticados com depressão (Landro et 

al.,1997). 

Em um estudo apresentado em 1999, Grace et al (1999) demonstraram que 

pacientes com fibromialgia apresentaram escores de desempenho classificados como 

dentro do padrão de normalidade, quando comparados a controles saudáveis, 

evidenciaram um desempenho significantemente inferior a estes, em testes que 

mediam atenção e memória. Os autores ainda analisaram individualmente o perfil 

neuropsicológico de cada paciente e constataram que os níveis de funcionamento 

cognitivo apresentavam-se significantemente ainda mais rebaixados. Por meio dos 

resultados obtidos, e de analise mais detalhadas destes, os autores concluíram que os 

déficits apresentados pelos pacientes sejam provavelmente relacionados a fatores 

atencionais que modulam a memória e não propriamente devido a processos primários 

da memória. Anos mais tarde, em outro estudo, Glass et al (2005) compararam 

novamente o desempenho de pacientes adultos com fibromialgia em testes de 

recordação livre (memória a longo prazo- episódica) com desempenho de controles 

emparelhados de acordo com idade e desta vez, compararam também com controles 

20 anos mais velhos. Os autores constataram que o desempenho do grupo foi 

equivalente ao grupo 20 anos a mais. Este achado talvez se deva ao fato de que em 
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pacientes com fibromialgia, a memória sofra perdas mais precoces do que no 

envelhecimento normal. 

Dick et al., (2002) compararam o desempenho em tarefas atencionais e de 

memória operacional em pacientes com diferentes diagnósticos reumáticos 

(fibromialgia, artrite reumatóide e dor musculoesquelética) com controles saudáveis e 

constataram que os déficts atencionais apresentados pelos três grupos era os mesmos. 

Em relação à memória operacional, apenas os pacientes com fibromialgia e artrite 

reumatóide apresentaram prejuízos. 

Desta forma, evidencia-se que as queixas de incapacidade associada à dor em 

pacientes com fibromialgia e dor musculoesquelética são similares as de pacientes 

com dores orgânicas como, por exemplo, a AIJ. Entretanto, há poucos estudos 

comparativos quanto ao funcionamento cognitivo, bem como a relação dos aspectos 

cognitivos, comportamentais e psicológicos em adolescentes.  

Uma visão ampla da dor possibilita uma abordagem mais adequada para cada 

paciente, seja ela farmacológica (analgésicos, antiinflamatórios e antidepressivos), 

psicológica ou até mesmo de outras modalidades como acupuntura, relaxamento, entre 

outros.  

Embora existam alguns estudos que se propuseram a compreender as 

alterações cognitivas e principalmente de memória em pacientes com fibromialgia, 

pouco se concluiu sobre a extensão dessas alterações, principalmente em 

adolescentes.  

Sendo assim, entendemos que investigar as alterações cognitivas e emocionais 

em adolescentes com dor crônica é de grande importância e desta forma, podemos 

estudar os mecanismos capazes de contribuir para uma eficiente utilização de recursos 

cognitivos e psíquicos, visando à melhoria no prognóstico e principalmente na 

qualidade de vida deste pacientes. Pacientes com algum déficit poderão ser 

encaminhados para tratamento específico. 
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1.4 Protocolo de avaliação 

 

1.4.1. Avaliação neuropsicológica.  

Neuropsicologia é a ciência que estuda a interação entre o cérebro e o 

comportamento humano, atingindo um status de especialidade da psicologia 

recentemente (Andrade, Santos 2004). Atualmente a neuropsicologia se baseia na 

localização dinâmica de funções corticais superiores, como memória, linguagem, 

atenção, entre outras, entendendo o funcionamento do encéfalo como um todo, no qual 

áreas são interdependentes e interrelacionadas (Costa et al.,2004). Para tanto, utiliza-

se de instrumentos, adequados a investigação, como testes neuropsicológicos e 

escalas para avaliação do desenvolvimento.  

Em se tratando de indivíduos adolescentes, ainda em processo de maturação 

cerebral e desenvolvimento cognitivo, o conjunto de instrumentos utilizados pode 

possibilitar a compreensão das capacidades do adolescente, bem como das 

dificuldades vivenciadas por eles, desde que adequados e validados para a população 

avaliada. 

 

1.4.2. Teste de memória operacional, episódica e semântica. 

 

Teste de Repetição de Pseudopalavras para Crianças Brasileiras (BCPR): 

(Santos, Bueno, 2003). Tarefa que avalia o componente alça fonológica da memória 

operacional. É dito para cada criança no começo do teste que ele/ela irá ouvir algumas 

―palavras inventadas engraçadas‖ que ela vai ter que tentar repetir em voz alta. Os 

itens são apresentados numa sequência constante para todos os sujeitos, ditas pelo 

experimentador com a boca encoberta por uma folha de papel para impedir a leitura 

labial. Dá-se três segundos para a criança tentar repetir a palavra. O experimentador 

fala as próximas pseudopalavras na sequência depois de permitir uma tentativa de 

repetição do item anterior.  
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Dados normativos brasileiros apresentados por Santos e Bueno 2003, para 

análise dos erros ver Santos et al 2006. 

Teste de Fluência Verbal Semântica e Fonológica: (Lezak, 1995).  Este teste 

avalia a habilidade de gerar espontaneamente palavras começando por uma 

determinada letra (fonêmica) ou pertencente a uma categoria (semântica) num tempo 

estipulado (um minuto). Constitui-se de uma medida clássica de função executiva, pois 

o sujeito deve manter em mente uma serie de regras que devem ser cumpridas ao 

longo da geração de palavras. Pode ser também utilizada como uma medida de 

memória semântica (Henry et al., 2004)  Para a categoria fonêmica foram utilizadas as 

letras F, A e S e na fluência semântica, a categoria animais. Em ambos os casos, é 

solicitado ao sujeito que diga o maior numero de palavras que possa se recordar, 

dentro do tempo de um minuto para cada letra/categoria devendo evitar, porém, nomes 

próprios, derivações de gênero, número e grau. O escore é o número de palavras 

corretas geradas em resposta a cada letra/categoria. 

Span de Dígitos. Esta tarefa neuropsicológica  foi retirado do subteste digitos 

WISC 3ª edição (WISC-III -  Figueiredo 2002). São apresentadas sequências 

crescentes de números que variam entre dois e nove algarismos, na ordem direta 

(memória de curto prazo) e inversa (memória operacional). O escore deste teste é 

medido através da maior quantidade de números que o adolescente conseguir se 

lembrar em uma sequência na ordem correta (span). Dados normativos brasileiros são 

apresentados por Santos e Bueno (2003) 

Blocos de Corsi: Um tabuleiro de 26x32 centímetros contendo 10 blocos de 

4x4x4 centímetros cada, fixos, arranjados em uma disposição específica é apresentado 

ao adolescente. O examinador toca certo número de blocos (mínimo de 2, máximo de 8 

unidades) numa sequência particular. Na ordem direta (avaliação da memória de curto 

prazo - vísuoespacial) pede-se que o adolescente reproduza a mesma sequência 

imediatamente após a demonstração. Na ordem inversa (memória operacional - 

executivo central) o adolescente tem que memorizar a sequência vista, porém 

reproduzi-la na ordem inversa. Duas sequências de cada extensão serão executadas, a 

pontuação é dada pela extensão máxima desempenhada na ordem direta e inversa. 

Dados normativos para crianças brasileiras são apresentados em Santos et al.(2005).  
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.  Provas de Memória Visual da BEM-144: Avaliam memória de longo prazo 

através de sua recordação imediata e após o intervalo de 20 minutos. São eles: 

  Reconhecimento Visual de Padrões Abstratos (VRAP): O examinador apresenta 

para o examinando 24 figuras abstratas, cada figura por 5 segundos. Durante a 

apresentação pede-se para que o examinando permaneça em silêncio e apenas preste 

atenção aos estímulos. Após a apresentação, uma tarefa de reconhecimento é 

executada. Pede-se para que aponte em cada folha, a figura sem sentido visualizada 

anteriormente, apresentada entre três distratores (i.e., figuras não vistas). Cada 

tentativa de reconhecimento recebe um ponto quando o examinando aponta a figura 

correta, e zero quando o distrator é apontado. (Jambaqué et al, 1991; Dellatolas et al., 

2003; Santos et al., 2005). 

  Cópia e Reprodução da Figura Complexa da BEM 144: Cada adolescente 

recebe um lápis nº. 2 e uma folha branca de papel de 210 x 290 mm. A tarefa consiste 

em visualizar o modelo da Figura Complexa da BEM e efetuar sua reprodução. Pede-

se para o adolescente que copie a figura. A ordem da execução da copia de cada item 

é anotada no protocolo. O adolescente tem dois minutos para copiar a figura complexa 

do modelo. Depois desse tempo, remove-se o modelo. Imediatamente após copiar a 

figura, pede-se para que agora reproduza a figura o mais corretamente possível sem o 

modelo. Essa tarefa não tem tempo determinado para a execução. Tanto a cópia 

quanto a reprodução são executadas sem borracha ou régua. Dados normativos são 

apresentados para crianças por Santos et al.,(2005), separadamente para cópia e 

reprodução uma vez que as tarefas dependem de diferentes habilidades 

respectivamente, a função construtiva e a memória visual. A correção da figura é feita 

de acordo com a abordagem de Signoret (1991): Para cada elemento identificado um 

ponto é dado se o seu tamanho (0,5) e a sua disposição (0,5) forem respeitadas. 

Recordação livre de Palavras: Consiste de duas listas com quinze palavras 

entre duas e três silabas, sendo a primeira lista não relacionada e a segunda lista com 

uma tríade de palavras relacionadas semanticamente nas posições 7, 8 e 9. As demais 

posições não tinham relacionamento. As palavras são apresentadas item-a-item para o 

participante, que deve recordar o maior número de itens possível na ordem a qual 

desejar. (Bueno, 2001 ). Avalia memória de longo prazo.  
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Recordação de Estória (Logical Memory I II – LM (da Bateria “Wechsler 

Memory Scale-Revised‖, WMS-R-Wechsler, 1987). Este é um teste ecológico que 

avalia habilidades requeridas em tarefas mais semelhantes às da vida cotidiana. Uma 

curta passagem (estória) é lida em voz alta para o examinando. Ao fim da leitura de 

modo imediato, ele deve escrever tudo que lembrar sobre a estória. Mais tarde, após 

30 minutos pede-se novamente que relembre a mesma estória, escrevendo o máximo 

das palavras que recordar. O escore do teste é computado de acordo com a 

quantidade de sentenças recordadas, com escore máximo de 25 pontos. Avalia 

memória de longo prazo – episódica. 

 

1.4.3. Nível intelectual 

Teste de matrizes Progressivas de Raven (Raven, 2003). Teste utilizado para 

estimar o índice de capacidade intelectual dos indivíduos, avaliando a capacidade de 

raciocínio abstrato dos participantes, para pensar claramente garantindo, assim, a 

semelhança quanto a este fator. Esta tarefa envolve testes de múltipla escolha. Em 

cada folha do teste, o participante precisa identificar o segmento faltante necessário 

para completar uma figura. O teste contém 60 itens em branco e preto, dividida em 

cinco conjuntos (A, B, C, D e E) de 12 itens cada. O nível de dificuldades é crescente, 

exigindo cada vez mais uma maior capacidade cognitiva para decodificar e analisar a 

informação. A medida foi o escore ponderado. 
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Resumo 

Introdução: A dor musculoesquelética idiopática (DMEI) tem um impacto negativo na 

qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. Muitos pacientes são avaliados do 

ponto de vista físico e não se dá a ênfase adequada aos aspectos psicológicos, 

especialmente estresse, depressão e alterações cognitivas entre outros. Objetivos: 1) 

avaliar o funcionamento da memória e 2) investigar aspectos como sono, estresse, 

depressão, comportamento e qualidade de vida em uma amostra de adolescentes com 

DMEI. Métodos: foram avaliados 19 adolescentes com DMEI e 20 controles 

aparentemente saudáveis pareados por idade, sexo e escolaridade através de escalas 

investigativas de alterações de humor, sono, estresse e qualidade de vida, além de 

uma bateria de testes neuropsicológicos.Resultados: A amostra do estudo foi composta 

predominantemente por meninas (84%) não havendo diferenças quanto ao nível 

socioeconômico - classe B2. A ocorrência de sintomas de depressão e dificuldades 

atencionais não diferiu entre os grupos, sendo que 26% dos pacientes com DMEI 

apresentaram escores indicativos de depressão, ocorrendo o mesmo com 30% do 

grupo controle. Em relação a qualidade de vida, sono e estresse, os pacientes 

demonstram piores escores em relação ao grupo controle, sendo que 78,95% dos 

adolescentes do grupo DMEI apresentavam critérios para diagnóstico de estresse, ao 

que apenas 35% ocorria nos adolescentes do grupo controle. Em ambos os grupos, os 

escores observados classificam os adolescentes como na fase de resistência 

(intermediária) e na fase de exaustão (fase patológica) do estresse, sendo que o grupo 

DMEI apresentou maiores queixas sintomáticas no âmbito físico e emocional. Na 

avaliação neurocognitiva prejuízos significativos na memória não foram demonstrados. 

Conclusões: Adolescentes com DMEI não apresentarão prejuízos cognitivos como os 

evidenciados em adultos com dor musculoesquelética. Contudo, nossos achados 

sugerem um quadro intermediário-avançado de estresse vivenciados por estes 

adolescentes e com consequente prejuízo na qualidade de vida. Intervenções 

biopsicossociais são de grande importância para a minimização do impacto da dor 

crônica, na qualidade de vida e melhora do prognóstico. 

 

Palavras chaves: fibromialgia, adolescente, memória, testes neuropsicológicos. 
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Abstract  

Introduction: Idiopathic musculoskeletal pain(IMP) had a negative impact on the quality 

of life of patients and relatives. Many patients are assessed from physical aspect, and 

proper attention is not given anymore to psychological aspects, specially stress, 

depression, and cognitive changes, among other characteristics. Objectives: 1) to 

assess memory functioning, and 2) to investigate aspects such as sleep, stress, 

depression, behavior, and quality of life in a sample of adolescents with idiopathic 

musculoskeletal pain.Methods: Nineteen adolescents with idiopathic musculoskeletal 

pain and twenty apparently healthy controls were assessed through investigative scales 

for humor, sleep, stress, and quality of life, in addition to a neuropsychological test 

battery. Results: The study sample consisted of girls (84%) predominantly, having not 

differences regarding socioeconomic status – level B2. The occurrence of depression 

symptoms and attention difficulties were not different between groups, where 26% of 

IMP patients had indicating scores for depression, the same for 30% of control group. 

Regarding quality of life, sleep, and stress, patients have demonstrated worse scores in 

relation to control group, and 78.95% of IMP adolescents had criteria for stress 

diagnosis, whereas only 35% occurred in control group adolescents. In both groups, 

observed scores classify adolescents as in resistance phase (intermediate) and 

exhaustion phase (pathological) of stress, and IMP group had more frequently 

symptomatic complaints in physical and emotional aspect. In the neurocognitive 

assessment, significant impairments on memory were not demonstrated. 

Conclusion: Adolescents with idiopathic musculoskeletal pain had not cognitive 

impairments as those noted in adults with musculoskeletal pain. However, our findings 

suggest intermediate to advanced stress experienced by these adolescents, with 

subsequent impairment on quality of life. Biopsychosocial interventions are of great 

importance to minimize chronic pain impact on quality of life and prognosis 

improvement.  

 

Key words: fibromyalgia, adolescent, memory, neuropsychological tests. 
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Introdução  

A queixa de dor musculoesquelética é comum na infância e na adolescência, e 

está presente em 1% a 15% da população aparentemente saudável1-3. O diagnóstico 

de dor musculoesquelética idiopática (DMEI) é realizado em pacientes com dor difusa e 

generalizada em membros por um período superior a 3 meses4. Observa-se um 

predomínio de meninas e é mais comum entre 5 e 15 anos de idade5.  

 A fibromialgia, doença de etiologia multifatorial, é uma das principais representantes 

da DMEI. Seu diagnóstico é baseado nos critérios do American College of 

Rheumatology (1990)6 desenvolvidos para pacientes com idade superior a 18 anos. 

Apesar do quadro clínico de adultos e adolescentes ser semelhante, algumas 

peculiaridades são observadas na faixa etária pediátrica, entre elas um menor número 

de pontos dolorosos do que o estabelecido para adultos e maior ocorrência de 

distúrbios de sono, especialmente nos adolescentes7. 

O sono inadequado pode desempenhar um papel significativo na capacidade 

dos indivíduos para lidar com a dor associada a determinadas doenças. Em alguns 

casos são observados déficits cognitivos e afetivos, o que implica na diminuição da 

capacidade de controle da dor e de outros fatores de estresse associados à doença 

crônica8. 

Sabe-se que a DMEI pode estar relacionada ao estresse, à ansiedade e a 

experiências desagradáveis prévias das mais diversas naturezas, como por exemplo, 

rupturas familiares, abusos e maus-tratos. Ainda, há evidencias da existência de 

histórico familiar de dor em crianças e adolescentes com DMEI 9-11.  

Alterações relacionadas ao funcionamento cognitivo também podem ser 

observadas, como por exemplo, as alterações de humor, atenção e memória. Estudos 

realizados através de avaliações neuropsicológicas têm evidenciado a ocorrência de 

prejuízos em funções como memória e atenção em adultos com fibromialgia 12-16, no 

entanto, não temos conhecimentos de estudos direcionados para crianças e 

adolescentes. 
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Ainda que de definição bastante complexa, a memória constitui-se de um meio 

pelo qual se pode recorrer a experiências passadas a fim de que elas possam ser 

usadas no presente 17. 

Devido à carência de estudos direcionados para a avaliação cognitiva de 

crianças e adolescentes com DMEI tivemos como objetivos: 1) avaliar o funcionamento 

da memória e seus componentes em pacientes com DMEI, a fim de verificar a 

ocorrência prematura de deficies cognitivos, amplamente documentados em adultos e; 

2) Investigar aspectos como sono, estresse, depressão, agregação familiar da dor, 

comportamento e qualidade de vida em uma amostra clinica de pacientes com DMEI. 
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Casuística e Métodos. 

 O Ambulatório de dor musculoesquelética do Setor de Reumatologia Pediátrica 

da UNIFESP iniciou suas atividades em maio de 2008. Desde então foram 

acompanhados 120 pacientes com DMEI com idades entre 4 e 18 anos. Para o 

presente estudo foram selecionados consecutivamente pacientes com diagnóstico de 

DMEI segundo os critérios de Malleson (1992)6. O grupo controle foi formado por 

adolescentes aparentemente saudáveis, selecionados aleatoriamente no Ambulatório 

de Adolescência do Departamento de Pediatria. 

Desta forma, participaram do estudo 39 adolescentes com idade entre 13 e 16 

anos, de ambos os sexos divididos em dois grupos: a) 19 pacientes com diagnóstico de 

DMEI e b) grupo controle composto por 20 adolescentes pareados por idade, 

escolaridade, sexo e nível sócio-econômico. A escolha da faixa etária  para este estudo 

deu-se em razão da padronização compreendidas pelos testes utilizados no protocolo 

de avaliação. Foi estabelecido como critério de exclusão a presença de comorbidades 

neurológicas, psiquiátricas ou de outra ordem, subnutrição, nível intelectual com 

percentil <25 (Matrizes Progressivas Coloridas de Raven18 para ambos os grupos. Em 

ambos os grupo, no momento da avaliação os adolescentes não faziam uso de 

mediações com ação sobre o sistema nervoso central. 

 

Procedimentos 

Os pais e adolescentes que consentiram em participar do estudo, conforme 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram submetidos a uma 

entrevista de anamnese na qual foram coletados dados de nascimento e 

desenvolvimento biopsicossocial dos seus filhos. Em seguida os adolescentes foram 

submetidos às avaliações neuropsicológicas. Os adolescentes foram avaliados 

individualmente pela mesma psicóloga (J.M), em sala apropriada, livre de ruídos ou 

estímulos que pudessem ser distratores. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, 

processo: CEP 0461/08 (Anexo 1). 
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Materiais 

 

Entrevista 

Anamnese.  Foi adaptada do questionário elaborado por Santos (2002)19. Inclui 

perguntas relativas à gestação, nascimento e desenvolvimento, escolaridade, possíveis 

problemas de saúde de aprendizagem (Anexo 2).  O perfil da amostra foi composto 

através das seguintes escalas e inventários: 

 Levantamento sobre nível socioeconômico (Escala para Avaliação do Status 

Sócio-Econômico da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa ABEP/2008 

(ANEP - Associação Nacional de Empresas de Pesquisa. Dados com base no 

Levantamento Sócio Econômico – 2005 - IBOPE)20 ; (Anexo .3) 

 Presença de depressão (Inventário de Depressão Beck - BDI) 21 ; 

 Qualidade de vida - Escala Global de Qualidade de Vida – EGQV 22 (Anexo 4); 

 Qualidade do sono (Escala para Distúrbios de sono em crianças – SDSC23 ; 

(Anexo .5) 

  Presença de alterações comportamentais e atencionais (para Avaliação do 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (EDAH, do espanhol Escala para 

la evaluación del transtorno por déficit de atención com hiperatividad,24 ; 

 Presença de estresse (Inventário de Sintomas de Estresse em adultos de Lipp 

(ISSL)25. A ISSL identifica e classifica sintomas físicos e psicológicos de acordo 

com as três fases do estresse: Alerta(fase inicial), Resistência(fase intermediária) 

e Exaustão (fase na qual doenças podem ocorrer em órgãos mais vulneráveis). 

 

A investigação Neuropsicológica (Cognitiva): Foi realizada através dos 

seguintes testes: 

1)Teste de Matrizes progressivas de Raven. Medida de inteligência geral18.. 

 2)Teste de Repetição de Pseudopalavras para Crianças Brasileiras (BCPR) 26 

:Avalia: o componente alça fonológica da memória operacional.  
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3)Teste de Fluência verbal Semântica e Fonológica27. Medida de memória 

semântica e função executiva. Para avaliação da fluência semântica, será utilizada a 

categoria ―Animais‖ e as letras F, A e S para avaliar a fluência fonológica.  

4) Span de dígitos 28. Ordem direta avalia a memória de curto prazo e na 

execução na ordem inversa, a memória operacional  

5) Blocos de Corsi 29. Na ordem direta avalia a memória vísuo-espacial e na 

ordem inversa, avalia o executivo central, ambos na memória operacional.  

6) Provas de memória Visual da Bem-144 – A) Reconhecimento Visual de 

Padrões Abstratos (VRAP) e B) Copia e Reprodução da Figura Complexa(FCS 29, 3. 

Medidas de memória de curto prazo e longo prazo.  

7) Recordação livre de palavras 31. Composto por duas listas de palavras (Lista 

1: palavras sem relacionamento semântico e Lista 2: tríade de palavras com 

aproximação  semântica nas posições 7, 8 e 9 da lista, sendo que as demais posições, 

as palavras não tinham relação). Avalia memória de longo prazo.  

8) Recordação de Estória WMS 32. Medida de avaliação da memorização de 

longo prazo, de informações semanticamente organizadas. 

Nos testes VRAP (item 6A), Recordação livre de palavras (item 7) e Recordação 

de estória (item 8) foi solicitado ao examinando a recordação imediata e após um 

intervalo de 20 minutos, a recordação tardia, avaliando desta forma, memória de curto 

e longo prazo, respectivamente. No teste FCS (item 6B), antes da recordação imediata 

e tardia, foi realizada também a cópia do desenho, como medida de funções visuo-

construtivas. 

 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram analisados segundo o software do STATISTICA.  

StatSoft Incorporation 1984-2004. Versão 7.0 (2004)   

Realizou-se primeiramente a análise descritiva dos dados com médias e 
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desvios-padrão e porcentagens. Para a análise com propostas inferenciais, sobre os 

escores obtidos nos diversos testes neuropsicológicos e os grupos avaliados, utilizou-

se o teste-t de Student tendo como variáveis independentes os grupos (dor x 

controles).  Realizou-se também análise de variância (ANOVAs) dos testes com 

medidas repetidas (FCS, VRAP, Recordação Livre de Palavras e Recordação da 

Estória). Os contrastes foram obtidos pelo teste de Tukey e  Unequal H HSD e o nível 

de significância adotado foi o de 5%. 

 Resultados não significantes não serão discutidos. 

 

Resultados. 

 Houve um predomínio de meninas (16/19 no grupo DMEI [84%] e 17/20 no 

grupo controle [85%]).Os dados demográficos estão apresentados na Tabela 1.  A 

classificação socioeconômica da amostra foi similar (p=0,48), sendo classificada como 

pertencente à classe B2. 

Quanto aos sintomas de depressão (escala BDI) e dificuldades atencionais 

(escala EDAH), não foi demonstrada diferença entre os 2 grupos. No grupo DMEI 5 

(26%) pacientes apresentaram escore  indicativo de depressão, sendo que no grupo 

controle 6 ( 30%) pacientes atingiram os mesmo escores. Nestes casos os pacientes 

foram encaminhados para avaliação psicológica detalhada. 

Com relação à qualidade de vida, avaliada pela EGQV, observamos diferenças 

entre os 2 grupos, com escores mais baixos no grupo DMEI (p=0,0318) Quanto à 

qualidade do sono, medida através da escala SDSC (sono), também foram 

evidenciados escores mais baixos no grupo DMEI (p = 0,0361) (Tabela 2). 

 No que diz respeito ao estresse, a análise da escala ISSL, dividida de acordo 

com as fases do estresse (fase de alerta, fase de resistência e fase de exaustão) 

evidenciou diferenças entre os grupos. A análise dos escores totais mostrou que 

78,95% dos adolescentes do grupo DMEI apresentavam critérios para diagnóstico de 

estresse, enquanto o mesmo ocorria somente em 35% dos adolescentes do grupo 

controle, ambos com predomínio da fase de resistência. Ainda com relação à escala 

ISSL, os adolescentes do grupo de DME apresentaram escores maiores tanto na fase 
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de resistência (p= 0,009) quanto na fase de exaustão (p=0,023). No que diz respeito à 

sintomatologia do estresse, o grupo DMEI apresentou maiores queixas sintomáticas 

que o grupo controle, no âmbito físico (p=0,013) e  emocional (p=0,030). 

Com relação à avaliação neuropsicológica, no teste de recordação livre apenas 

a lista 2 (com componente semântico) na evocação imediata demonstrou diferenças 

entre os grupos, sendo que o grupo controle apresentou desempenho melhor que o 

grupo DMEI (p= 0,05). Esta tarefa avalia a facilitação semântica na recordação de 

informações, isto é, maior número de palavras recordadas devido à aproximação 

semântica  entre algumas delas. 

Os resultados obtidos nos demais testes neuropsicológicos são demonstrados 

na Tabela 2. 

Análises exploratórias adicionais foram conduzidas subdividindo-se a amostra 

em dois subgrupos (grupo 1= 13 e 14 anos; grupo 2= 15 e 16 anos) com o intuito de 

identificar diferenças de acordo com faixas etárias, contudo, não houve diferenças. 

Foram realizadas análises de multivariância com métodos de comparações 

múltiplas (ANOVA) em todas as tarefas de medidas repetidas. Os resultados obtidos 

serão apresentados no apêndice. 

 

Discussão. 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar o perfil neurocognitivo de pacientes 

com DMEI, com ênfase na investigação de eventuais prejuízos na memória. Além disto, 

foram avaliadas a ocorrência de estresse, depressão, alterações comportamentais e 

qualidade de vida. Muitas crianças e adolescentes com dor recorrente são 

acompanhadas por clínicos que dão maior importância aos aspectos físicos e acabam 

por não valorizar os aspectos psicológicos envolvidos no processo da dor. Esta visão 

pode ter como conseqüência uma abordagem incompleta e ineficaz, fazendo com que 

muitos pacientes persistam com os sintomas ao longo do tempo, com redução 

significativa da qualidade de vida. 
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Assim como o estabelecido pela literatura 5, observamos um predomínio de 

meninas acometidas por DMEI (84%). Gedalia e cols 33 avaliaram 59 crianças e 

adolescentes com dor musculoesquelética, dos quais 80% eram meninas. Algumas 

hipóteses já foram levantadas sobre este predomínio do sexo feminino, com destaque 

para fatores genéticos, hormonais e ambientais 7, Fatores relacionados com a 

sensação dolorosa podem também  estar envolvidos 34. Garcia e cols 35 investigaram 

as diferenças no limiar da dor em pessoas saudáveis  e observaram em seu estudo um 

menor limiar de dor nos pontos gatilhos em mulheres quando comparadas a homens 

pareados por idade.  

 A influência dos fatores psicológicos na etipatogenia da fibromialgia, uma das 

principais entidades da DMEI, é objeto de estudo em adultos e crianças 36,37. A escala 

BDI trata-se de um instrumento confiável que ajuda na identificação da intensidade da 

depressão, bem como  no reconhecimento de  problemas subclínicos, que não chegam 

a atingir os critérios necessários para o diagnóstico formal, mas que podem evoluir 

para transtornos psiquiátricos graves. No entanto, é importante ressaltar que a 

avaliação criteriosa do histórico dos sintomas, feita por um psiquiatra é de extrema 

importância para o diagnóstico clinico de depressão. Em nossa amostra não ficou 

evidenciado diferença entre os grupos na ocorrência de sintomas depressivos, como 

descrito em alguns estudos com pacientes adultos 38 -41, em contrapartida, nossos 

dados estão de acordo com o estudo realizado com adolescentes36. Ainda que neste 

último estudo, a afirmativa de sintomas depressivos tenha se baseado na análise de 

questionários preenchidos somente pelo grupo de pacientes sem o uso de um grupo 

controle comparativo, os autores afirmam que pacientes que preenchem os critérios 

para o diagnóstico de fibromialgia demonstram uma alta vulnerabilidade frente a 

dificuldades emocionais, sendo que o risco dos adolescentes desenvolverem 

comorbidades psiquiátricas é semelhante ao encontrado em adultos, de 75% a 81%.42 

Queixas relativas ao estresse e às alterações de sono estão diretamente 

relacionadas com a dor recorrente e crônica, tanto em modelos animais 43,44 quanto em 

humanos 39,41. Além disto, estudos demonstraram o impacto do estresse e da má 

qualidade de sono na qualidade de vida 45.  Segundo Graham e Streitel 46 a dor pode 

ser causadora de distúrbios do sono e de perturbações comportamentais. A explicação 
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para isso se daria em razão a uma interpretação aumentada de estressores 

psicológicos em diversos aspectos da vida de pacientes com dor quando comparados a 

indivíduos sem dor crônica. Desta forma, uma vez que respostas ao estresse são 

agravadas, é provável que estes indivíduos acessem um estado de esgotamento dos 

seus recursos de enfrentamento. Além disso, para estes autores o estresse 

psicológico, de um modo geral, pode amplificar a associação entre dor e sono, e ainda, 

a própria dor por si só funciona como um poderoso estressor, alimentando uma ―bola 

de neve‖. Em nossa amostra, os adolescentes com dor crônica exibiram maiores níveis 

de estresse e de alterações de sono e pior qualidade de vida, quando comparados aos 

controles. A associação entre humor deprimido, estresse, dor e sono é susceptível de 

ser particularmente forte em indivíduos jovens, que ainda estão desenvolvendo suas 

habilidades para regular a emoção, a atenção, e respostas comportamentais ao 

estresse 8, e desta forma estes estudos sugerem  que múltiplos estressores podem 

aumentar o risco de problemas comportamentais e de saúde. 

Com relação à avaliação neurocognitiva, não evidenciamos déficits na memória, 

a não ser por um único teste com resultados significantemente diferentes. A tarefa 2 

imediata, do teste listas de palavras mede o funcionamento da memória episódica 

(longo prazo) isto é, informações verbais armazenadas por um  longo período de 

tempo. Especificamente a lista 2 era composta nas posições intermediárias (7, 8 e 9), 

por palavras com relacionamento semântico (leite, queijo e manteiga). Sabe- se que a 

presença de palavras semanticamente relacionadas nas posições intermediárias leva a 

uma maior recordação de itens, devido a facilitação semântica 31,47, em pessoas 

saudáveis. No entanto, a diferença entre os grupos sugere que adolescente com DMEI 

não se beneficiaram do fator semântico na recordação. Contudo, este achado ocorreu 

em apenas uma lista, sendo necessárias mais listas para comprovação deste déficit.48.. 

De um modo geral, pudemos observar por meio das medidas de memória de 

curto e longo prazo, tanto verbais como visuoespaciais, que não houve diferenças no 

que diz respeito aos grupos. Sendo assim, adolescentes com DMEI exibiram um 

funcionamento cognitivo similar aos adolescentes sem dor. Nossos achados diferem 

dos resultados demonstrados em adultos 12-16,49 cujos déficits de memória foram 

demonstrados.  
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As evidências encontradas por Park e seus colaboradores 49 sugerem que 

pacientes adultos com fibromialgia têm dificuldade em tarefas de memória similar aos 

idosos. Contudo, estes autores não puderam atribuir esses resultados a um declínio 

precoce, normalmente visto no processo normal de envelhecimento e, portanto 

sugerem, que dificuldades de memória podem estar relacionadas  à dor. 

Desta forma, podemos supor que explicação para inexistência de déficits 

cognitivos em adolescentes com dor crônica se justifique talvez em razão de alguns 

fatores como: 1) Tempo de acometimento da dor menor do que o apresentado por 

adultos; 2) Ainda que investigações mais específicas não tenham sido conduzidas a 

respeito do estresse e depressão, possivelmente não foram evidenciados prejuízos 

devido ao fato de os adolescentes vivenciarem há pouco tempo os sintomas de 

estresse - que sabe-se ter implicações sobre a memória através da ação do estresse 

crônico sobre o eixo Hipotalamo-Pituitária-Adrenais (HPA) 50 -  e principalmente em 

razão da ausência de quadros depressivos significativos, visto ter sido este um fator 

determinante para a ocorrência de deficies cognitivos em alguns estudos em adultos 

com DMEI 51-53.  

Deste modo, até o período da adolescência os pacientes com dor crônica desta 

pesquisa não evidenciam prejuízos mnemônicos, de modo que estes prejuízos 

provavelmente se dêem como resultado de um prolongado processo de vivencia da 

dor, sendo demonstrados somente na fase adulta. Alguns estudos apontam um 

prognóstico mais favorável em adolescentes do que em adultos 54,55, contudo, um 

estudo de follow up demonstrou que 80% a 90% dos adolescentes continuam relatando 

dores após 2 ou 3 anos 56.   

 È importante ressaltarmos que este estudo teve limitações metodológicas, como 

tamanho da amostra e ausência de mensurações mais específicas no diagnóstico de 

distúrbios de humor e ansiedade. Todavia já se encontra em continuidade a ampliação 

da amostra. 

Ainda há muitas questões sem respostas na literatura atual em dor 

musculoesquelética. Umas das perguntas mais inquietantes refere-se à causa de  

sintomas psiquiátricos como depressão e ansiedade: Seriam os sintomas 
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conseqüências da vivência de doenças crônicas, ou os transtornos de ansiedade e 

humor fariam parte do espectro da mesma doença, já que possuem fatores de riscos 

em comum? Assim, com este estudo, foi possível demonstrar através desta população 

clinica, a vulnerabilidade de adolescentes diante de dificuldades emocionais, vistos os 

indicativos de estresse e depressão. Esse dado torna-se importante, uma vez que 

estudos demonstram que 75% a 81 % dos adultos com FM apresentam critérios para, 

pelo menos uma vez na vida, diagnósticos psiquiátricos 57. 

Nossos achados apontam para a necessidade de atendimentos mais completos 

para essa população, através de equipes multiprofissionais, composta por médicos 

pediatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas voltadas não somente para a dor 

somática, mas para uma visão integrativa do individuo como um todo. Isto se justifica, 

pois, observamos relação positiva entre o comprometimento da qualidade de vida e os 

níveis de estresse. É necessária uma exploração mais completa dos aspectos 

cognitivos, sociais e emocionais, envolvendo um número maior de pacientes, além da 

comparação entre o funcionamento neurocognitivo de adolescentes com dor idiopática 

e com dor de origem orgânica, como no caso das artropatias crônicas.  

 

Conclusão 

Os prejuízos na memória têm importância significativa na vida de adultos com 

dor crônica, todavia, esses prejuízos não são evidentes até à adolescência, ainda que 

os adolescentes freqüentemente relatem dificuldades de memória em seu dia-a-dia. Há 

evidencias de que adolescentes com dor apresentam também, sintomatologia de 

estresse, em fase intermediário-avançada. Finalmente, consideramos de grande 

importância a realização de intervenções individuais e familiares, a fim de minimizar 

prejuízos futuros na qualidade de vida do adolescente, visto a importância de fatores 

psicossociais na dor crônica. Mais estudos devem ser conduzidos para 

compreendermos melhor como a dor crônica prejudica a longo prazo a memória. 
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Tabela 1: [média ± (DP)] Dados demográficos da amostra 

 Grupo DMEI (N=19) Grupo Controle (N=20)  

 Média (Dp) Min-Máx Média (Dp) Min-Máx p 

Idade (anos) 14,7(0,99) 13-16 14,7(0,97) 13-16 0,96 

Escolaridade (anos) 8,5(1,26) 6-11 8,6(1,23) 6-11 0,95 

ABEP 23,7(4,85) 15-33 25,5(4,78) 15-33 0,26 

SDSC 29,3(12,57) 8-56 20,5(13,02) 6-42 0,03* 

EGQV 17,2(3,99) 4-22 19,4(1,76) 16-23 0,03* 

BDI 7,6(6,16) 0-21 5,3(5,15) 0-15 0,19 

Idade inicio da dor 8,95(3,46) 3-13 - - - 

Grupo DMEI= grupo de adolescentes com dor musculoesquelética; Dp= desvio padrão; 

Min-Max= valores máximo e mínimo dos escores obtidos; ABEP= Escala para Avaliação 

do Status Sócio-Econômico; SDSC= Escala para distúrbios de sono em crianças; EGQV= 

Escala global de qualidade de vida; BDI= Inventário de depressão Beck; (*) resultados 

significativos no teste-t de Student. 
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Tabela 2: [média ± (DP)] avaliação neuropsicológica dos adolescentes com DMEI 

(N=19) e controles(N=20). 

 Grupo DMEI  Grupo Controle   

 Média (Dp) Min-Máx Média (Dp) Min-Máx  P 

Matrizes Progressivas 
de Raven 

47,10(3,36) 42-55 46,50(1,82) 43-49 0,17 

BCPR 37,42(1,95) 33-40 38,20(0,77) 37-40 0,12 

F.V Letra F 9,90(3,71) 3-16 9,65(2,58) 5-15 0,81 

F.V Letra A 9,05(3,06) 4-17 8,45(2,30) 4-14 0,49 

F.V Letra S 8,05(2,90) 3-14 9,20(2,40) 6-14 0,18 

F.V. Animais 16,21(2,92) 10-22 17,20(2,57) 13-24 0,27 

Dígitos OD 7,89(2,16) 5-13 8,30(1,21) 6-10 0,48 

Dígitos OI 5,26(1,79) 3-9 6,05(1,54) 6-10 0,15 

Corsi OD 5,47(1,26) 3-8 5,5(0,76) 4-7 0,94 

Corsi  OI 5,21(1,03) 4-7 5,65(0,93) 4-7 0,17 

VRAP I 18,53(3,75) 11-24 19,25(3,96) 11-23 0,56 

VRAP T 18,05(4,17) 10-24 19,50(3,31) 11-23 0,24 

FCS C 9,37(1,31) 6,5-12 9,37(1,57) 7-12 0,99 

FCS RI 6,10(2,38) 2,5-10 6,72(2,04) 3-11,5 0,39 

FCS RT 5,79(2,17) 3-9,5 5,87(1,91) 2,5-10 0,90 

Lista de Palavras 1 I 5,63(1,67) 3-9 6(1,62) 4-10 0,49 

Lista de Palavras 1T 3,31(1,67) 1-7 2,75(1,62) 0-6 0,29 

Lista de Palavras 2 I 5,05(2,30) 1-9 6,4(1,96) 3-10 0,05* 

Lista de Palavras 2T  2,68(1,97) 0-6 3,35(1,46) 1-6 0,24 

Estória WMS 1 I 14,68(4,41) 7-25 15(3,23) 9-21 0,80 

Estória WMS 1 T 12,89(3,23) 6-19 13(3,42) 7-18 0,92 

Estória WMS 2 I 13,16(3,93) 7-20 11(3,85) 4-18 0,09 

Estória WMS 2 T 12,10(3,16) 7-17 10,15(4,34) 2-18 0,12 

BCPR= Teste de Repetição de Pseudopalavras para Crianças Brasileiras; F.V= Fluência 

verbal. OD= Ordem Direta; OI= Ordem Inversa; I= Recordação Imediata; T=Recordação 

Tardia; FCS C= Tarefa FCS- Cópia; FCS RI= Tarefa FCS – Reprodução Imediata; FCS 

RT= Tarefa FCS – Reprodução Tardia. (*) resultado significante  no teste-t de Student. 
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3.Considerações finais 

 

De acordo com os nossos resultados obtidos, podemos considerar que: 

a) Adolescentes com dor musculoesquelética não apresentam prejuízos 

cognitivos. 

b) Existe uma diferença significativa na qualidade de vida, do sono e quadros de 

estresse em adolescentes com dor musculoesquelética em comparação com 

adolescentes saudáveis. 

c) O quadro de estresse apresentado pelos adolescentes com DMEI exige 

tratamento adequado de modo a minimizar comprometimentos maiores. 

Novos estudos metodologicamente estruturados e comparativos devem ser 

conduzidos para avaliar o prognóstico de adolescente com DMEI na fase adulta, 

visando um tratamento diferenciado e efetivo.



 

 

 

Apêndice 

Análises complementares do protocolo neuropsicológico. 

 

Foram realizadas análises de multivariância com métodos de comparações 

múltiplas (ANOVA) em todas as tarefas de medidas repetidas. A seguir serão 

apresentados somente os resultados significativamente diferentes.  

No teste Copia e Reprodução da Figura Complexa da Bem-144, não foi 

verificado efeito de grupo, no entanto observou-se efeito de apresentação 

[F(2,74)=0,94; p=0,000000]. O teste estatistico Post Hoc de Turkey demonstrou haver 

uma tendência de a Reprodução Imediata ser melhor que a Reprodução Tardia 

(p=0,08), havendo de fato diferenças entre Copia e Reprodução Imediata (p=0,0001) e 

Copia e Reprodução Tardia (p=0,0001). 

Para o teste lista de palavras, a análise foi realizada levando em consideração 

as duas listas de palavras na evocação imediata e tardia. Sendo assim, não houve 

efeito de grupo [F(1,37)=1,22;p=0,28], nem de lista(lista 1 x lista 2) 

[F(1,37)=0,03;p=0,84], mas houve efeito de tempo (Imediata x tardia) 

[F(1,37)=128,57;p=0,000000]  sendo que a recordação imediata foi maior que a tardia 

(p=0,0001). 

Houve ainda, interação entre grupos e listas [F(1,37)=4,22;p=0,04]. Na lista 2, 

ainda que o teste Post-hoc não tenha identificado as diferenças, observamos uma 

tendência (p=0,09) de que os adolescentes do grupo controle exibam mais acertos na 

lista com relacionamento semântico. 

Não foram encontradas diferenças entre os grupos no teste de Estórias do WMS 

[F(1,37)=0,80;p=0,38], todavia, diferenças entre as história [F(1,37)=23,43;p=0,000023] 

e de intervalo de recordação [F(1,37)=23,49;p=0,000023] foram demonstrados. Desta 

forma, a estória A foi mais recordada que a estória B (Unequal N HSD, p=0,0001) por 

ambos os grupos, sendo que a recordação imediata obteve maior pontuação que a 

recordação tardia (Unequal N HDS, p=0,0001) tanto na estória A como na B. 

 Foram observados também, interação entre o tipo de estória e os grupos 

[F(1,37)=5,73;p=0,02] e entre  as estória e tempo de recordação [F(1,37)=4,51;p=0,04]. 
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Análises de Post hoc na estória A, os adolescentes de ambos os grupos apresentaram 

melhor desempenho que os controles na estória B (Uneqaul N HDS, p=0,03). Em 

relação ao tempo de recordação, as duas estórias se comportaram de maneiras 

diferentes. A estória A Imediata foi mais recordada tanto que a estória A tardia 

(p=0,0001),  como que a estória B Imediata(0,0001) e  Tardia (p=0,0001). Já a estória 

A Tardia obteve mais pontuação que a Estória B tanto na recordação imediata (p=0,03) 

como na tardia (p=0,0001). E por fim, a Estória B foi mais recordada na evocação 

imediata do que na tardia (p=0,02). 
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ANEXO 2 

 

ANAMNESE    

 

1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
Nome                                                                                                       Data Nascimento:  

Sexo:                                  Idade: 

Endereço:                                                                                              Tel.: 

Escolaridade:         Email: 

Informante:                                                                            RG RP:                                                                                 

Nome Idade Escolaridade Profissão 

P    

M    

Mora com quem? 

Tem irmãos (idades)? 

Tem filhos? 

 

2. ANTECEDENTES PESSOAIS 
 Gestação: 

Como foi a gestação? 

Tratamento pré-natal?                                       

Alguma intercorrência? 

  
 Parto: 

Durante a gestação a mãe fez uso de: (  ) Cigarro  (  ) Bebida alcoólica  (  ) Outras substâncias, quais: 

( )A termo ( )Pré-termo Nascimento:  

Parto:  (  ) natural (  ) induzido (  ) com anestesia (  ) fórceps (  ) cesariana  

Alguma complicação? 

*Convulsões?                                                Quando? 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Alimentação 

Leite materno? 

3.2. Desenvolvimento motor 

Com quantos meses? 

(     ) manteve a cabeça    (     ) sentou sem apoio    (     ) engatinhou        (     ) andou 

(     ) controle esfíncteres   (     ) falou primeiras palavras 

Apresentou dificuldades nestas aquisições? 

(  ) Destro (  ) Canhoto 

3.3.Doenças 
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Teve alguma doença quando criança? 

Precisou ficar hospitalizada? 

 

3.4. Sono 

Dificuldades quanto ao sono?                                             Desde quando? 

 

3.6. Escolaridade 

Jardim de infância?                                                Pré-primário? 

Apresentou dificuldades neste período?                                Atitudes tomadas: 

Apresenta dificuldades atuais? Quais? Acompanhamento? 

Mudança de escolas? (motivo) 

Repetições? (motivo) 

*Dificuldade na escola? 

Rendimento escolar prejudicado pela sua doença? (indisciplina, faltas, doenças, limitações sensoriais, etc.) 

Qual seu horário escolar? 

Faz as lições espontaneamente?    Pede ajuda? 

Mantém-se atento nas tarefas escolares? Em outras atividades? 

Tem atividades extra-escolares regulares e como se distribuem? (aulas particulares, língua estrangeira, 

religião, esportes, artes etc.) 

 

3.7. Sociabilidade 

Reações características e habituais ao ambiente: 

( ) agressivo ( ) medroso ( ) tímido ( ) excitado ( ) passivo ( ) dependente  ( ) negativista 

Como reage a frustrações? 

Houve regressão no comportamento? (motivo aparente) 

É independente na realização de atividades da vida diária? (vestir, lavar, escovar os dentes, etc.). 

*Interage fácil em ambientes novos?   Faz amizade fácil? 

Tem grupos de amigos?    *Tem amigos? 

Tem namorado(a)?    Trabalha? 

Gosta de sair? 
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4. NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO: 

Renda mensal da família: 

 (    ) <R$ 415,00  (    )R$415,00    (    ) R$830,00    (    ) R$1.660,00  (    ) R$ 3.320,00    (    ) R$4.150,00   

 (    )> de R$6.000,00 

Tipo de residência:  (  ) alvenaria  (  ) madeira  (    ) própria  (   ) alugada 

 

5. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Houve ou há na família: deficientes mentais, com convulsões, tiques, psicoses, alcoolistas, toxicômanos, 

presos, compulsão, (grau de parentesco). 

Pessoas com asma, sintomas alérgicos ou outros sintomas psicossomáticos? (grau de parentesco) 

6. HISTÓRICO DA DOR 

Onde sente dor? 

Qual a freqüência de sua dor?                                           Qual a nota você da para ela hoje (0 a 10)? 

Qual a média de nota no ultimo mês? 

Fatores desencadeantes:                                                     Fatores de melhora: 

 

 Com que idade começou a sentir dor? 

*Lembra-se de algum evento ocorrido na ocasião? 

*Antecedentes familiares de dor crônica, doença reumática, sintomas ansiosos e/ou depressivos? 

 

 Convivência constante com familiares com queixas de dor ? 

Toma remédio? 

Achados em exames laboratoriais e de imagem: 

Outras patologias : 

7 .PERFIL PSICOLÓGICO  

*Já teve diagnosticado ou apresentou sintomas de alguns destes transtornos: 

(  )Depressão (  )Anorexia (   )Bulimia (  ) Crises de ansiedade  (  )TOC 
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*È perfeccionista?                                         Auto critica? 

 

Faz acompanhamento em alguma modalidade (psicoterapia, T.O, Fisioterapia, etc). Faz atividades físicas? 
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ANEXO 4 

ESCALA GLOBAL DE QUALIDADE DE VIDA 

Obrigado por participar deste estudo sobre a qualidade de vida do seu filho(a). Responda ao questionário que 

se segue assinalando a resposta que corresponde melhor à situação do seu filho(a). Agradece-se a resposta a 

todas as perguntas. As informações solicitadas serão estritamente confidenciais. 

Questionário respondido por: a mãe      o pai      ambos  

Autonomia do seu filho(a) Como avalia a autonomia do seu filho(a)? 

A autonomia se refere à capacidade ou à independência para a realização de atividades da vida 

cotidiana do seu filho(a) em relação às outras crianças da mesma idade. 

   Autonomia nula,dependência total dos adultos para todas as atividades 

   Muito menos autônomo do que a maioria das crianças da mesma idade   

   Menos autônomo do que as crianças da mesma idade 

   Tão autônomo como a maioria das crianças da mesma idade 

   Mais autônomo do que a maioria das crianças da mesma idade 
 
Comportamento Como avalia o comportamento do seu filho(a)? 

   Perturbações permanentes de comportamento que têm uma grande influência na vida familiar 

   Perturbações de comportamento que têm uma influência significativa na vida familiar, mas que 
podem   melhorar durante algum tempo 

   Alterações moderadas de comportamento que respondem bem às regras educativas 

   Comportamento sem comentário algum 

   “Filho(a) modelo” 
 
Aprendizado Como avalia o aprendizado do seu filho(a)? 

   Aprendizado muito insuficiente, com ou sem perda do conhecimento 

   Aprendizado insuficiente, sem perda do conhecimento 

   Aprendizado modesto e lento para novos conhecimentos 

   Aprendizado sem problemas 

   Aprendizado excelente, mesmo superior à média das crianças da sua  idade 
 
Relações sociais Como avalia as relações sociais do seu filho(a)? 

   Relações sociais nulas, isolamento total 

   Tendência freqüente ao isolamento, mas com relações ocasionais no meio familiar 

   Relações sociais sem comentário algum  

   Excelentes relações sociais 
 
Opinião dos pais sobre a Qualidade de Vida do seu filho. Como avalia a qualidade de vida do seu 
filho(a)? 

   Muito má  

   Má 

   Média 

   Boa 

   Muito boa   
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Explique porque: 
_________________________________________________________________________________  
ANEXO 5 

 Questionário de Sono 

Este questionário irá permitir que seu médico tenha uma compreensão do ritmo sono/vigília do seu(sua) filho (a) e de 

qualquer problema de comportamento do(a) seu(sua) filho(a) durante o sono. Tente responder todas as questões; em 

respondendo, considere cada questão referente aos últimos 6 meses da vida de seu(sua) filho(a). 

 
Nome:___________________________________________________       Idade:_____anos _____meses 
 
Data de nascimento ___ / ___ / _____          Data de hoje ___ / ___ / _______   Telefone: ___________________ 
 
Hora habitual de dormir: ________________       Hora habitual de acordar: _______________ 
 
Nos últimos 6 meses 
 
1- Quantas horas de sono o(a) seu(sua) filho(a) dorme na maioria das noites? 
 
( ) 9 – 11 horas     ( ) 8 – 9 horas     ( ) 7 – 8 horas     ( ) 5 – 7 horas     ( ) menos de 5 horas 
 
2- Depois ir para cama, quanto tempo o(a) seu(sua) filho(a) leva para dormir? 
 
( ) menos de 15 min   ( ) 15 – 30 min   ( ) 30 – 45 min   ( ) 45 – 60 min  ( ) mais de 60 min 
 
3- O(A) seu(sua) filho(a) evita ao máximo ou luta na hora de ir para a cama? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                    1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
4- O(A) seu(sua) filho(a) tem dificuldade para dormir? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
5- O(A) seu(sua) filho(a) se sente ansioso(a) ou com medo enquanto está tentando dormir? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
6- O(A) seu(sua) filho(a) faz movimentos bruscos ou movimenta partes do corpo enquanto está iniciando o sono? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
7- O(A) seu(sua) filho(a) faz movimentos repetitivos como balançar ou bater a cabeça quando está iniciando o sono? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
8- O(A) seu(sua) filho(a) tem a impressão de sonhar quando está iniciando o sono? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
9- O(A) seu(sua) filho(a) transpira muito quando está iniciando o sono? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
10- O(A) seu(sua) filho(a) acorda mais do que 2 vezes por noite? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
11- Depois de acordar no meio da noite, o(a) seu(sua) filho(a) tem dificuldade para dormir novamente? 
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( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
12- O(A) seu(sua) filho(a) tem tremores ou movimentos bruscos das pernas quando está dormindo, ou muda de posição 
durante a noite, ou retira as cobertas da cama? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
13- O(A) seu(sua) filho(a) tem dificuldade para respirar durante noite? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
\ 
14- O(A) seu(sua) filho(a) tem sufocamento ou é incapaz de respirar durante o sono? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
15- O(A) seu(sua) filho(a) ronca? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
16- O(A) seu(sua) filho(a) transpira muito durante a noite? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
17- O(A) seu(sua) filho(a) anda enquanto dorme? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
18- O(A) seu(sua) filho(a) fala enquanto dorme? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
19- O(A) seu(sua) filho(a) range os dentes enquanto dorme? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
20- O(A) seu(sua) filho(a) acorda no meio da noite gritando ou confuso, e não se lembra do que aconteceu na manhã seguinte? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
21- O(A) seu(sua) filho(a) tem pesadelos que não se lembra no dia seguinte? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
22- O(A) seu(sua) filho(a) tem dificuldade de acordar de manhã? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
23- O(A) seu(sua) filho(a) se sente cansado ao acordar de manhã? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
24- O(A) seu(sua) filho(a) se sente incapaz de se mover quando acorda pela manhã? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 
25- O(A) seu(sua) filho(a) tem sono durante o dia? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 
 



11 

 

 

 

26- O(A) seu(sua) filho(a) dorme de repente em situações não apropriadas? 
( )nunca     ( )ocasionalmente     ( )algumas vezes     ( )frequentemente     ( )sempre 
                      1 – 2x/mês                1 – 2x/semana        3 – 5x/semana           diariamente 

 


