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Matos TM. Influência de indicadores biológicos e psicológicos do estresse no declínio subjetivo 

da memória [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

RESUMO 

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a promoção do Envelhecimento 

Saudável constitui um dos pontos norteadores de ações na gestão de politicas públicas, com 

destaque para a prevenção de transtornos cognitivos, como a demência. Embora não existam 

intervenções efetivas para a prevenção das demências, os estudos mostram que ações em fatores 

de risco modificáveis poderiam prevenir até 30% dos casos estimados em todo o mundo para 

as próximas duas décadas. Neste contexto, o estresse crônico constitui um fator relevante capaz 

de impulsionar trajetórias de envelhecimento marcadas por deterioração e desgaste, a partir da 

ação dos mediadores biológicos que podem cumulativamente comprometer a função neuronal 

num processo denominado carga alostática. Vários estudos têm demonstrado que o estresse está 

associado com o desenvolvimento de comprometimento cognitivo, sugerindo que seus 

mediadores biológicos estejam envolvidos no processo neurodegenerativo que deflagra o curso 

de transtornos cognitivos, como a Doença de Alzheimer (DA). Sendo assim, é razoável 

pressupor que haja sinais subclínicos relacionados ao estresse que possam indicar uma condição 

de risco para o desenvolvimento de um quadro demencial. O declínio subjetivo da memória 

(DSM), condição em que o indivíduo se queixa de prejuízo da memória, sem, no entanto, 

apresentar um comprometimento cognitivo real em testes neuropsicológicos, pode ser uma das 

manifestações cognitivas de desgaste dos sistemas regulatórios da reação de estresse, ou seja, 

de carga alostática. Entretanto, não há evidências que sustentem a associação entre DSM e 

mediadores do estresse crônico. Objetivo: Analisar se indicadores de estresse crônico estão 

associados com o DSM. Método: Foram incluídos 227 indivíduos com idade ≥ 50 anos, de 

ambos os sexos, escolaridade superior a 3 anos e moradores da cidade de São Paulo com função 

cognitiva e funcional preservados. O DSM foi avaliado com o Questionário de queixas 

subjetivas de memória (MAC-Q). O estresse crônico foi avaliado a partir de indicadores 

psicológicos com a Escala de Percepção de Estresse (EPP), e indicadres biológicos com 

concentração de cortisol salivar em resposta ao um estressor agudo (TSST) e com o índice de 

carga alostática (ICA). O ICA foi composto por mediadores dos sistemas neuroendócrinos, 

imunológico, metabólico e cardiovascular. Resultados: Controlando para as variáveis sexo, 

idade, escolaridade e sintomas depressivos, os escores do MAC-Q se associaram com os escores 

da EPP (p =<0,001; b=0,177; IC95%= 0,093 – 0,261), o ICA (p =0,012; b= 0,422; IC95%= 



 

0,092 – 0,751) e com padrão hiporresponsivo de cortisol ao TSST (p=0,028; b= -0,226; IC95%= 

0,446 - (-)0,016). Conclusão: A queixa de prejuízo da memória está associada com indicadores 

psicológicos e biológicos de estresse crônico que sinalizam desgaste dos sistemas alvo da 

resposta de estresse e, portanto, risco maior para o adoecimento por transtornos cognitivos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória. Estresse. Estresse psicológico. Cortisol. Cognição. 

Envelhecimento. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Matos TM. Influence of biological and psychological indicators of stress on subjective memory 

decline [dissertation]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

ABSTRACT 

Introduction: According to the World Health Organization, the promotion of Healthy Aging 

is one of the guiding points of actions in the management of public policies, highlighting the 

prevention of cognitive disorders, such as dementia. Although there are no effective 

interventions to prevent dementia, studies show that actions on modifiable risk factors could 

prevent up to 30% of estimated cases in all the world for the next two decades. In this context, 

chronic stress is a relevant factor capable of boosting aging trajectories marked by deterioration 

and wear, from the action of biological mediators that can cumulatively compromise neuronal 

function in a process denominated allostatic load. Many studies have shown that stress is 

associated with the development cognitive impairment, suggesting that its biological mediators 

are involved in the processes neurodegenerative that triggers the course of cognitive disorders, 

such as Alzheimer's Disease (AD). Thus, it is reasonable to assume that there are subclinical 

signs related to stress that may indicate a risk condition for the development of dementia. The 

subjective memory decline (SMD), a condition in which the individual complains of memory 

impairment, without, however, presenting a real cognitive impairment in neuropsychological 

tests, may be one of the cognitive manifestations of wear of the regulatory systems of the stress 

reaction, that is, of allostatic load. However, there is no evidence to support the association 

between DSM and chronic stress mediators. Objective: To analyze whether chronic stress 

indicators are associated with SMD. Method: We included 227 individuals aged ≥ 50 years, of 

both sexes, schooling over 3 years and residents of the city of São Paulo with preserved 

cognitive and functional function. The SMD was evaluated with the Questionnaire on 

subjective memory complaints (MAC-Q). The chronic stress was evaluated from psychologic 

indicators with the Perception stress scale (PSS), and biological indicators with salivary cortisol 

concentration in response to an acute stressor (TSST) and allostatic load index (ALI). ALI was 

composed of mediators of the neuroendocrine, immunological, metabolic and cardiovascular 

systems. Results: Controlling for the variables: gender, age, schooling and depressive 

symptoms. MAC-Q scores were associated with PSS scores (p =<0,001; b=0,177; IC95%= 

0,093 – 0,261), ALI (p =0,012; b= 0,422; IC95%= 0,092 – 0,751), and with hyporresponsive 

cortisol pattern to TSST (p=0,028; b= -0,226; IC95%= 0,446 - (-)0,016). 



 

Conclusion: The complaint of memory impairment is associated with psychological and 

biological indicators of chronic stress that signal wear of the target systems of the stress 

response and, therefore, greater risk for cognitive disorders. 

 

KEYWORDS: Memory. Stress. Psychological stress. Cortisol. Cognition. Aging. Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 REVELANDO O PROBLEMA DE PESQUISA  

O Brasil vive um período de acelerado envelhecimento demográfico. A população com 

60 anos ou mais de idade passa de 14,2 milhões, em 2000, para 19,6 milhões, em 2010, devendo 

atingir 73,5 milhões, em 20601. A promoção do Envelhecimento Saudável constitui o ponto 

norteador de ações na gestão de políticas públicas e de pesquisas científicas2. O Envelhecimento 

Saudável é definido como o processo de desenvolvimento e manutenção de uma capacidade 

funcional que permita o bem-estar na idade avançada2. Com isso, a investigação de fatores 

biológicos e ambientais, que progressivamente comprometem esse processo, torna-se essencial 

na proposição de estratégias que modulem as diferentes trajetórias de envelhecimento para a 

direção de um percurso saudável. 

Não apenas a implementação de estratégias para a promoção do Envelhecimento 

Saudável, mas também sua própria definição, constitui um desafio para os pesquisadores sobre 

o assunto. Isso porque seu conceito é complexo e engloba uma avaliação multidimensional, 

com elementos sociais, cognitivos, emocionais e culturais3. Além disso, a avaliação não poder 

ser realizada puramente com métricas objetivas, devendo também, considerar a autopercepção 

do idoso. Porém, dentre os constructos existentes para avaliar/definir o envelhecimento bem-

sucedido, a avalição cognitiva é o segundo componente mais prevalente, depois da função 

física3. O declínio cognitivo subjetivo durante o envelhecimento tem sido cada vez mais 

reconhecido como fator de risco para demência, estando a queixa de déficit de memória a mais 

frequente nos relatos4,5. Uma meta análise verificou que o declínio subjetivo de memória 

(DSM), condição em que o indivíduo se queixa de prejuízo da memória, sem, no entanto, 

apresentar um comprometimento cognitivo real em testes neuropsicológicos, estava presente 

em cerca de 17% de idosos sem déficit objetivo6, e está associada a menor qualidade de vida7. 

Embora não tenha sido comprovado, o DSM, pode ser uma das manifestações cognitivas 

do desgaste cumulativo dos sistemas regulatórios da resposta de estresse, ou seja, de carga 

alostática. 

Embora em curto prazo o estresse seja uma reação natural e adaptativa do corpo às 

situações de desafio ou ameaça, a manutenção da resposta de estresse por período prolongado 

ou repetitivo (reação crônica de estresse) pode prejudicar o funcionamento adequado dos 
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sistemas biológicos adaptativos do organismo, levando o indivíduo ao adoecimento8,9. 

Adaptativamente, a exposição a um evento estressor ativa os eixos simpático-adrenal medular 

(SAM) e hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), estimulando a secreção de catecolaminas 

(adrenalina e noradrenalina) e glicocorticóides (cortisol em humanos), que deflagram 

modificações nos parâmetros de funcionamento dos sistemas-alvo da resposta de estresse 

(sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico e neuroendócrino), com a finalidade de, em 

curto prazo, mobilizar energia sob a forma de glicose para preparar o indivíduo para reação de 

luta ou fuga8,10. Essas modificações adaptativas, denominadas reação alostática ou alostase, 

ocorrem pela ação de mediadores primários (cortisol, hormônio dehidroepiandrosterona - 

DHEA, catecolaminas, glicose e citocinas pró e anti-inflamatórias) que atuam no DNA 

mitocondrial das células dos sistemas-alvo, para aumentar a capacidade da mitocôndria em 

produzir energia e, consequentemente aumentar a capacidade energética celular para a reação 

de luta ou fuga11,12. Entretanto, se a exposição ao evento estressor não for interrompida ou o 

indivíduo não adquirir formas para enfrentá-lo, esta reação aguda de estresse se mantém e a 

ação sustentada do cortisol e glicose no DNA mitocondrial aumenta as reações oxidativas, 

ocasionando disfunção e morte celular13. Especificamente no sistema neuroendócrino, essa 

disfunção celular altera o funcionamento de estruturas neuronais como o córtex-pré-frontal e 

hipocampo, produzindo efeitos secundários que se manifestam sob a forma de prejuízo 

cognitivo, principalmente das funções de memória e atenção14-16. A manifestação desses 

efeitos, considerados sinais subclínicos, sinalizam uma condição de risco aumentado para o 

desenvolvimento de doenças15. A manutenção dessa condição de risco, denominada carga 

alostática, pode sobrecarregar o sistema alostático, aumentando o risco para o desenvolvimento 

de comprometimento cognitivo17.  

É sob esta óptica que, questiona-se se o DSM não seria uma manifestação cognitiva 

decorrente do estresse crônico. Embora tenha sido demonstrado que indivíduos com DSM 

relatam maior intensidade de sintomas de estresse e maior concentração de cortisol em 

comparação àqueles que não têm DSM18,19, esta relação sempre foi interpretada como uma 

manifestação de depressão e não como efeito secundário do estresse crônico. 

Consequentemente, ainda permanece em questão se os indivíduos com DSM associado à carga 

alostática desenvolvem comprometimento cognitivo ao longo do tempo. Isto é particularmente 

importante em um cenário, no qual a identificação precoce de indícios ou fatores de risco 

modificáveis para comprometimento cognitivo constitui uma das estratégias para se alcançar o 

audacioso objetivo da comunidade científica e das organizações de saúde pública de reduzir a 
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prevalência de demência em âmbito mundial e promover um envelhecimento cerebral 

saudável20,2. Sendo assim, a identificação de sinais que indiquem uma condição de carga 

alostática permitiria ações preventivas contra o acumulo do dano neuronal decorrente do 

estresse crônico, diminuindo assim o risco de desenvolvimento de transtornos cognitivos.  

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.2.1 Estresse: Evolução dos conceitos 

O termo estresse, apesar de ser muito popularizado em decorrência das exigências da 

vida moderna, nas bases científicas seu conceito é bastante debatido. Walter Cannon (1936) foi 

um fisiologista que a partir das observações realizadas em animais, concluiu que as respostas 

de um indivíduo sob situações estressantes devem ser vistas como parte da tentativa de escapar 

das condições extremas do ambiente, e que as alterações fisiológicas são necessárias para a 

mobilização de recursos orgânicos e liberação de energia21. Pouco tempo depois, Hans Selye, 

utilizou o termo estresse trazendo sua discussão para a base biológica. Selye, conceituou o 

estresse como “a resposta não específica do corpo a qualquer demanda, seja ela causada por, 

ou resultando, em condições favoráveis ou não favoráveis”. Em suas pesquisas, constatou que 

o estresse produzia diversas reações de defesa e adaptação frente ao agente estressor, e, ao 

analisar os impactos fisiológicos dessas reações, ele as denominou de “Síndrome Geral de 

Adaptação”, estratificando-a em fases cronológicamente definidas: alarme, resistência e 

exaustão22. Posteriormente, Selye contribuiu para redefinição da teoria do estresse como 

resposta, introduzindo a resposta adaptativa de estresse por si próprio não é algo ruim, mas pode 

ser nocivo se mantido prolongadamente23. Diante desses aspectos, o conceito da palavra 

estresse foi utilizado para indicar o conjunto de alterações fisiológicas e comportamentais que 

o organismo desenvolve diante de um desafio de natureza física ou psicossocial, que rompe a 

estabilidade do organismo, exigindo uma resposta para a adaptação.  

Com o avanço das pesquisas sobre o tema, aspectos sobre a frequência e/ou intensidade 

dos estímulos foram agregando mais conhecimento sobre os diferentes efeitos em cada 

indivíduo. Uma analogia com o conceito de estresse da física proposta por McGrath (1974) que 

representaria esses diferentes efeitos, é a resposta apresentada à uma força ou pressão, que sob 

as mesmas condições uma variedade de tensão pode ser revelada, dependendo da estrutura, 

propriedade do material e características do estímulo. Além do efeito cumulativo, que sob a 

primeira exposição à pressão pode não alterar a forma, mas nas próximas pode prejudicar a 
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estrutura ou rompê-la, mesmo diante da mesma força de pressão exercida, neste caso, 

representando os efeitos do estresse crônico21.  

Na psicologia, os investigadores passaram a reconhecer os efeitos do estresse não 

somente sobre as repercussões fisiológicas, mas também afetando a estabilidade psicológica. 

Lazarus (1966), McGrath (1970), Cox (1978) abordaram o tema considerando que o estímulo 

e a consequente resposta são determinados também por fatores cognitivos e da personalidade, 

ou seja, como o indivíduo interpreta as experiências vividas, e o que pode ser uma fonte 

estressora para um indivíduo pode não ser para o outro.  Lazarus, relacionou o surgimento do 

estresse a partir do desequilíbrio entre o estressor percebido e a capacidade de resposta 

comportamental e orgânica, sendo que o estresse ocorre quando são relevantes as possibilidades 

de fracasso no desenvolvimento de mecanismos para lidar com o ambiente21. Nesta mesma 

linha, Mason (1971) sugere que a resposta do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) pode 

ter como mediador primário os fatores psicológicos, que possivelmente podem ter contaminado 

muitos experimentos com diferentes tipos de estressores físicos aplicados por Selye, 

questionando, portanto, o conceito de “não-especificidade” da resposta ao estresse24. Ursin 

(1994), destaca a importância da pesquisa interdisciplinar na psiconeuroendocrinologia, 

agregando também à área da imunologia25. Muitos princípios formulados por Mason estão 

presentes na Teoria de Ativação Cognitiva do Estresse, defendida por Ursin, por exemplo, o 

reconhecimento de que as influências psicológicas estão entre os mais potentes estímulos 

naturais conhecidos por afetar a atividade cortical pituitária-adrenal (será discutida 

posteriormente), sendo os estímulos particularmente potentes nessa ativação as situações em 

que o ser humano se depara com a novidade, incerteza e imprevisibilidade26. A intensidade 

dessa resposta é dependente de múltiplos determinantes psicológicos e a capacidade de 

enfrentamento individual. Além desses três fatores, atualmente também é considerado que a 

expectativa de situações que possam afetar negativamente a imagem de um indivíduo (subjetivo 

ou percebido) ser a quarta situação desencadeante da resposta de estresse27. 

 Considerando que os desafios impostos pelo ambiente externo (físicos ou psicossociais), 

desencadeiam uma resposta neuroendócrina adaptativa, Sterling e Eyer (1988) em suas 

pesquisas reconheceram que o objetivo orgânico não é apenas manter a estabilidade, mas 

principalmente garantir a sobrevivência. Interpretaram que a manutenção da estabilidade 

orgânica através da homeostase é ineficiente diante das diferentes demandas cotidianas e fontes 

estressoras, e então inferiram que a capacidade de mudança dos parâmetros orgânicos de acordo 

com a demanda externa é vital para a sobrevivência e estabilização. Definiram um sistema que 
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fornece essa capacidade como alostase. Um sistema que atua com mecanismos antecipatórios 

gerenciado pelo cérebro, que fornece suporte as demandas previsíveis e imprevisíveis através 

dos sistemas neuroendócrino, cardiovascular e imunológico, ou seja, reflete o estresse agudo 

como resposta9.   

1.2.2 Estabilidade orgânica: homeostase  

A preservação da estabilidade fisiológica é monitorada pelo sistema nervoso 

autonômico e endócrino. Elementos alvo como glicose, sódio, cálcio, oxigênio, pH, 

osmolaridade e temperatura corpórea, são mantidos dentro de uma faixa dinâmica aceitável. 

Essa estabilidade é chamada de homeostase, uma propriedade fundamental dos sistemas 

biológicos que atua em todo o organismo, tecidos e células28. Esse mecanismo visa manter o 

equilíbrio durante as condições normais de regulação em situações naturais e que se alteram 

transitoriamente, por exemplo, na ingestão de alimentos, sono e atividade física29. Neste modelo 

é sugerido que a estabilidade é alcançada por cada parâmetro através de um sensor que detecta 

desvios dos valores aceitáveis e envia sinais de erro para um órgão controlador que restaura o 

valor normal28,29.  

Porém, segundo Sterling (1988), a regulação através dos sinais de erro ou feedback 

negativo, não podem ser considerados o principal mecanismo regulatório da estabilidade, pois 

é ineficiente. Isso, porque, um parâmetro que é mantido apenas por este sistema, não pode 

responder às mudanças de demanda, assim como a importante interação que há entre os 

sistemas orgânicos sem que ocorra o sinal de erro29, exemplificado, através da interação entre 

o sistema cardiovascular e a capacidade pulmonar durante um pico de esforço físico. Durante 

o aumento da demanda cardiopulmonar, há um aumento em até 20 vezes do consumo de 

oxigênio e a formação de dióxido de carbono. Entretanto, os aumentos da ventilação alveolar, 

do fluxo sanguíneo e distensão dos capilares regionais, não são atribuídos às alterações 

químicas dos fluidos orgânicos, pois, as mensurações da pO2, pH e pCO2 arteriais mostram que 

nenhum deles variam significativamente. Acredita-se que o cérebro não envia apenas impulsos 

para os músculos durante o pico de esforço físico, mas também para o tronco cerebral para 

excitação do centro respiratório e vasomotor, aumentando a capacidade de ventilação, difusão 

dos gases e elevação da pressão arterial. Sinais de erro como a hipóxia desenvolvida nos 

músculos também estimulam o centro respiratório (componente do feedback negativo da 

homeostase), porém, o aumento de grande parte do total da ventilação começa imediatamente 

no início do exercício, anteriormente às propagações dos sinais de erro30.  Portanto, durante um 
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pico na demanda, segundo o modelo da homeostase, para cada regulação seria necessário um 

sinal de erro seguido de correção, o que envolveria uma série de propagação de erros e tornaria 

todo o processo ineficiente, tendo a função antecipatória cerebral um desempenho fundamental 

na estabilidade.  

Assim, complementando a compreensão sobre os mecanismos regulatórios necessários 

para a manutenção da estabilidade fisiológica foi proposto o conceito de alostase. O termo se 

refere ao processo pelo qual o organismo controla o meio interno, porém, agrega flexibilidade 

dos parâmetros em resposta aos eventos previsíveis e imprevisíveis, tendo como objetivo 

antecipar mudanças para satisfazer as necessidades no nível de cada demanda9,31. Assim, os 

mecanismos homeostáticos são acionados diante do reconhecimento de uma anormalidade em 

dado elemento, controlando sua atividade por um sistema de retroalimentação. Enquanto que, 

os mecanismos alostáticos são incitados após a interpretação cerebral dos estímulos externos, 

antecipando e provocando alterações dos parâmetros orgânicos necessários à demanda 

imediata. A habilidade de adaptação orgânica para atender as necessidades no nível de cada 

demanda se revela através da ativação do eixo HPA, SNA, sistemas metabólicos, cardiovascular 

e imunológico em resposta às necessidades internas e ambientais, por exemplo, de acordo com 

o estado mental (acordar, dormir), intensidade de atividade física (ficar de pé, correr) e outros 

estímulos de origem psicossociais como a hostilidade, mentir, aglomeração/barulho. Essas 

respostas fisiológicas tem o objetivo de proteção e adaptação frente a esses desafios31.  

Alostase é um processo que fornece suporte à homeostase, através das mudanças nos 

valores de referência das variáveis orgânicas e outros limites de controle fisiológicos, 

caracterizando um modelo que rompe com a estática adaptativa para o alcance da estabilidade 

(Figura 1)32. Portanto, a alostase difere da homeostase em termos dinâmicos, podendo distinguir 

entre os sistemas que são essenciais para a vida ("homeostase") e aqueles que mantêm esses 

sistemas em equilíbrio ("alostase") em relação ao ambiente e etapas do ciclo de vida31.  
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No modelo da alostase, o cérebro é considerado o órgão fundamentalmente responsável 

pelos mecanismos antecipatórios na regulação do meio interno, monitorando parâmetros 

internos e externos, avaliando prioridades e preparando o organismo para possibilitar o 

atendimento às demandas antes que ocorra um sinal de erro28,32.  

1.2.3 Estresse agudo: ação alostática   

 Diante de situação de desafio ou ameaça, real ou subjetiva, ocorre a reação de “luta ou 

fuga”. A identificação de um estressor, ativa regiões da amígdala que irão estimular diretamente 

neurônios hipotalâmicos ativando o eixo SAM. A ativação simpática estimula a porção medular 

da glândula suprarrenal a secretar adrenalina e noradrenalina, e, a ação dessas catecolaminas na 

corrente sanguínea resulta em intensa estimulação cardiovascular, aumentando a pressão 

arterial e débito cardíaco, glicólise aumentada no fígado e nos músculos com consequente 

biodisponibilidade sérica da glicose, atividade cognitiva aumentada e velocidade aumentada de 

coagulação sanguínea. O eixo HPA também é ativado. Primeiramente, os neurônios localizados 

A linha tracejada indica um nível de equilíbrio homeostático apropriado, nota-se que essa 

tem uma tendência mais linear de atividade. Enquanto a linha contínua que representa o 

estado alostático demonstra uma atividade intensa que envolve mecanismos 

antecipatórios que auxiliam na manutenção/restauração da homeostase diante das 

mudanças de demandas constantes. Fonte: Stewart, 200632. Adaptado 

 

Figura 1 - Suporte dinâmico da alostase para o equilíbrio homeostático. 
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no hipotálamo secretam o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) com subsequente (cerca 

de 10 segundos) liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela glândula pituitária. 

O ACTH é liberado na corrente sanguínea e ao atingir a porção cortical das glândulas adrenais 

estimula a secreção de cortisol (e humanos)8,10. 

     

 

 

Também ocorre a secreção da prolactina e do hormônio do crescimento pela adeno-

hipófise, e o aumento do glucagon pelas células pancreáticas. Redução de gonadotrofinas com 

consequente diminuição dos esteroides gonodais (Figura 3).  

 

 

Figura 2. Representação esquemática da ativação do eixo HPA e SAM 

 

Fonte: Lupien, et. al 200710. Adaptada por Souza-Talarico, 200933. 
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Dentre os variados efeitos hormonais, as principais alterações fisiológicas da resposta 

de estresse contidas na escala de segundos à alguns minutos, incluem: 1) desvio de energia para 

o exercício; 2) aumento do aporte de substrato para o músculo através do aumento do tônus 

cardiovascular; 3) estimulação da função imunitária; 4) inibição da fisiologia reprodutiva; 5) 

diminuição do apetite 6) melhor desempenho cognitivo e aumento das taxas de perfusão 

cerebral e utilização da glicose cerebral (Figura 4)8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mudanças nos padrões de secreção hormonal no tempo em 

resposta a um estressor. 

 

Fonte: Sapolsky, et. al 20008. (Adaptado) 
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Essas reações desencadeadas em situações de “luta e fuga” que ocorrem pontualmente 

em resposta a um evento estressor imediato, e independente da intensidade, define a natureza 

aguda da resposta de estresse. A ativação do eixo SAM e HPA modifica os parâmetros 

fisiológicos de sistemas alvo (neuroendócrino, cardiovascular, imunológico e metabólico) 

devido a ação de mediadores primários (glicocorticoides (GCs), dehidroepiandrosterona 

(DHEA), catecolaminas, glicose e citocinas pró e anti-inflamatórias). Essas alterações ocorrem 

antecipadamente para prover os recursos necessários antes mesmo que ocorram alterações em 

variáveis orgânicas, ou seja, a resposta ao estresse é um mecanismo alostático, uma ação 

adaptativa a um evento potencialmente estressante e que confere suporte à homeostase17.   

Durante a resposta de estresse, a elevação na concentração de GCs é de proteger não 

contra a fonte de estresse, mas contra as reações normais de defesa imunológica que também 

são ativadas8. Os GCs realizam tal proteção desativando essas reações de defesa, que também 

são acionadas durante a resposta de estresse por estimulação das catecolaminas, assim, o 

cortisol possui mecanismos inibitórios na cadeia inflamatória suprimindo a liberação do ácido 

aracdônico e das prostaglandinas, os quais são mediadores das respostas inflamatórias, além de 

reduzir a produção de IL-2, IL-12, a proliferação dos linfócitos T e a liberação pelos mastócitos 

e plaquetas de histamina34. Portanto, o cortisol contribui para a homeostase através do controle 

da exacerbação da resposta inflamatória, visto que, o constante desequilíbrio entre a produção 

Figura 4. Consequências fisiológicas imediatas da resposta ao estresse. 

 

Fonte: Sapolsky, et. al 20008. (Adaptado) 
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de citocinas pró- e anti-inflamatórias, com predomínio das inflamatórias, pode causar impacto 

no comportamento, no humor, ou até mesmo à progressão de doenças neurodegenerativas35. 

Além disso, o aumento agudo nas concentrações de GCs amplifica o potencial de ação 

da membrana mitocondrial dessas células, favorecendo resistência à sinalização apoptótica16.  

A DHEA é um esteroide adrenal com efeitos "antagonistas” às ações dos GCs, como 

por exemplo, antagonizando as ações supressoras sobre a produção de citocinas pró-

inflamatórias, necessária para agir na manutenção da função imune após uma lesão36. O DHEA 

também antagoniza danos oxidativos no cérebro, rim e fígado produzido pela hiperglicemia 

aguda37. No cérebro, as interações de DHEA com neurotransmissores, tais como a serotonina, 

ácido gama-aminobutírico, e dopamina estão implicados nas ações no sistema nervoso central, 

embora os detalhes celulares e moleculares destas interações ainda não são claros38. Uma das 

ações relatadas é que o DHEA reduz a sintomatologia depressiva, particularmente em idosos39. 

É importante lembrar que o baixo nível de DHEA é indicativo de uma maior atuação de GCs. 

No que diz respeito ao metabolismo, as catecolaminas promovem a mobilização das 

reservas energéticas durante o estresse e agem sinergicamente com os GCs no aumento da 

glicogenólise, a gluconeogênese e lipólise. A adrenalina está positivamente relacionada aos 

níveis plasmáticos de lipoproteína de alta densidade (HDL) e negativamente relacionada com 

triglicerídeos. No sistema nervoso central, as catecolaminas estão associadas à atenção, 

vigilância e a formação de memórias com contéudo emocional. A concentração elevada de 

catecolaminas no sangue e na urina, especialmente durante a noite quando a atividade simpática 

normalmente está diminuída, é indicativa de um estado alostático31. 

A liberação da epinefrina está relacionada com angústia emocional, ao passo que a 

liberação de noradrenalina está relacionada com esforço físico. Além disso, as catecolaminas 

circulantes estão envolvidas na mobilização e redistribuição das células do sistema imunológico 

durante o estresse31.  

As citocinas pró-inflamatórias identificadas na resposta de fase aguda e a subsequente 

ativação de respostas imunes a um patógeno ou outro agente imunogênico incluem interleucina 

1 (IL-1), IL-2, IL-6, fatores de necrose tumoral (TNFs), fator de crescimento de fibroblastos e 

intérferons, enquanto que as anti-inflamatórias, incluem IL-4 e IL-108.  

 

 



31 
 

1.2.4 Estresse crônico e carga alostática 

Nas últimas décadas, o estresse crônico está sendo considerado o causador ou o fator de 

exacerbação de muitas doenças pelo rompimento da estabilidade dos sistemas orgânicos, como 

a doença cardíaca, câncer, asma e distúrbios gastrintestinais17. 

Além do tempo de exposição ao estressor, o momento da vida em que um indivíduo é 

exposto ao estresse pode determinar a extensão de suas consequências, cronicidade e 

possibilidades de reabilitação. Em outras palavras, existem “janelas de vulnerabilidade” ao 

longo da vida, nas quais o indivíduo está mais susceptível aos danos causados pelos efeitos do 

estresse prolongado16,40.   

 O sistema nervoso central começa a se formar durante os primeiros meses do 

desenvolvimento fetal, e continua seu processo de maturação de estruturas específicas como a 

amígdala e córtex pré-frontal até à etapa inicial da fase adulta. Na infância e adolescência, o 

desenvolvimento neuronal está em formação e a plasticidade está aumentada. Neste período, a 

exposição prolongada ao estresse influencia o desenvolvimento neuronal dependente da 

experiência, e a consequente hiper-reatividade ao estresse pode se tornar enraizado nos 

processos biológicos através de mecanismos epigenéticos. Esta, por sua vez, influencia na 

capacidade futura para enfrentar desafios e na saúde física40,41. 

 Apesar do maior impacto da resposta ao estresse sobre o SNC na infância e na 

adolescência ser bem estabelecido, e dos estudos que envolvem essas respostas no cérebro 

humano adulto ser mais limitado, a observação dos biomarcadores e indicadores 

comportamentais nessa população sugerem que as repercussões dos estressores não se limita 

apenas ao período de vulnerabilidade41.   

Como citado anteriormente, diante de uma ameaça ou reação de “luta ou fuga” os 

sistemas alostáticos são imediatamente acionados, devido a capacidade de antecipação gerida 

pelo cérebro, mais especificamente, pela amígdala e hipocampo. A manifestação pontual é 

chamada de estado alostático, e refere-se aos níveis alterados de atividade dos mediadores 

primários, por exemplo, os GCs, que integram respostas fisiológicas e comportamentais 

associados à mudança de ambiente e desafios. As medições dos níveis circulantes de citocinas 

inflamatórias e anti-inflamatórias, assim como os níveis circulantes de GCs, DHEA, e 

catecolaminas, fornecem pistas sobre a existência do estado alostático15.  
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Uma vez cessado o estímulo estressor, os mediadores alostáticos devem ser inibidos 

para que essa cascata de efeitos seja interrompida e o sistema orgânico retorne a seu 

funcionamento normal (Figura 5A)15,42. Entretanto, a exposição repetitiva a eventos 

estressantes (Figura 5B), ou a ausência de adaptação do indivíduo a esta situação (Figura 5C), 

assim como a manutenção da ativação do sistema alostático, impedem a recuperação à condição 

homeostática (Figura 5D)15,42. Sob estas condições, os sistemas biológicos subsidiários 

compensam a super/subprodução dos mediadores primários para manter o funcionamento 

orgânico, produzindo uma reação inadequada de estresse (hiper ou hipocortisolemia, por 

exemplo) mediante eventos estressantes subsequentes (Figura 5E)15,42. 

 

 

 

Quando respostas alostáticas são repetidamente ativadas em uma situação de estresse, 

ou persistentes mesmo na sua ausência, temos a condição de carga alostática16,43. Isso pode ser 

Fonte original: McEwen, 199815; Adaptado. 

Figura 5. Representação das diferentes respostas de estresse. 
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considerado o resultado da interação das rotinas diárias e cargas adicionais gerados pelos 

eventos imprevisíveis e/ou incontroláveis no ambiente, tais como a doença e interações sociais, 

gerando um aumento drástico na carga alostática. A ativação crônica do sistema nervoso 

simpático e do eixo HPA induzido por estresse, gera um "efeito dominó" nos sistemas 

biológicos44. A prolongada secreção dos hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina e 

cortisol podem fazer com que esses mecanismos falhem em suas capacidades de proteger o 

indivíduo sob influência do estresse e comecem a danificar o cérebro e o corpo43. Os hormônios 

do estresse e seus antagonistas, em conjunto com citocinas pró e anti-inflamatórias (ex. 

interleucina-6, fator de necrose tumoral-alfa) representam os biomarcadores alostáticos como 

mediadores primários. Os efeitos sinérgicos destas moléculas exercem efeitos primários sobre 

as atividades celulares (enzimas, receptores, canais iônicos, genoma) que comprometem a 

integridade fisiológica dos mecanismos alostáticos. Com o tempo, os sistemas biológicos 

subsidiários compensam o excesso e/ou sob a influência de mediadores primários, mudam as 

suas próprias faixas de operação para manter o funcionamento tecidual e orgânico. Esta fase 

prodrômica é caracterizada como resultado secundário, pelo qual parâmetros metabólicos (ex. 

insulina, glicose, colesterol total, lipoproteína de alta densidade, triglicérides, deposição 

visceral de gordura), cardiovasculares (ex. pressão arterial sistólica e diastólica) e imune 

(fibrinogênio, proteína C-reativa) alcançam níveis subclínicos16. 

Recentemente, discussões acerca dos mecanismos fisiopatológicos relacionados aos 

mediadores primários da carga alostática, vêm introduzindo também a glicose como um 

mediador primário. Assim como os GCs, a glicose parece estar envolvida no processo de 

disfunção mitocondrial, um consequente evento precoce resultante do estresse metabólico. A 

permanente elevação no nível sérico de glicose e lipídio, constituem o estresse metabólico. 

Diante de um evento estressante (real ou subjetivo), a secreção de catecolaminas e GCs 

mobilizam a glicose e os lipídios para a circulação, tal mecanismo é essencial para a obtenção 

de reservas energéticas em resposta ao aumento da demanda, como em uma situação de “luta 

ou fuga”. Porém, a ativação crônica traz um estado permanente de excesso de oferta metabólica, 

similar ao diabetes mellitus (DM)11. O estado hiperglicêmico está associado com o 

encurtamento do telômero, observado em indivíduos com DM e em indivíduos sob estresse 

psicossocial crônico45,46. Portanto, a resposta ao estresse crônico leva ao estresse metabólico, e 

além da repercussão sobre os telômeros e consequente aceleração do envelhecimento, também 

pode danificar as mitocôndrias11. No estresse metabólico, as mitocôndrias alteram sua 

morfologia, no estresse agudo ocorre a fusão com a rede mitocondrial que confere a 
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sobrevivência da organela, já em estado crônico, ocorre a fragmentação mitocondrial e 

sinalização às células para a apoptose, além do aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio gerando o estresse oxidativo que compromete a integridade do DNA mitocondrial47. 

Nas células nervosas, os GCs modulam a função mitocondrial e sensibilidade apoptótica sob 

uma relação em curva com forma de U invertido. O aumento agudo nas concentrações de GCs 

aumenta o potencial de ação da membrana mitocondrial, favorecendo resistência à sinalização 

apoptótica (fase ascendente da curva de U invertido). A exposição crônica, deprime o potencial 

de ação da membrana e sensibiliza à apoptose (fase descendente da curva de U invertido)12. Ou 

seja, os efeitos da glicose e dos GCs sobre as mitocôndrias contribuem para a adaptação em 

curto tempo, mas a longo prazo causam danos associados ao estresse crônico. Em modelos 

animais, a exposição ao estresse crônico levou ao dano mitocondrial e disfunção no hipotálamo, 

córtex e hipocampo48,49. 

A fase final da progressão da carga alostática é a sobrecarga de alostática, através do 

qual culmina em desregulações fisiológicas levando a desregulação dos parâmetros de 

normalidade e doenças, sendo esta fase caracterizada como resultados terciários16. 

A sobrecarga alostática ocorre tanto quando o organismo utiliza reservas energéticas 

devido à demanda ser superior a quantidade de substratos disponíveis, ou quando a demanda 

não é ultrapassada e o organismo continua a armazenar mais que o necessário43. 

A elevação crônica de GC, favorece a deposição de glicogênio e lipogênese hepática 

(depósito de gordura especialmente no abdômen), enquanto eleva e prejudica as ações da 

insulina em seus receptores. A consequência extrema desta progressão leva ao diabetes tipo 2. 

Os GCs também participam na modulação da memória, sendo em níveis basais aumentando a 

formação de memória e em determinados níveis de estresse, suprimindo a memória50. Além 

disso, durante longos períodos de estresse, participam em um mecanismo que provoca atrofia 

de estruturas neurais que apoiam a memória. Essa situação pode perdurar mesmo após a 

ausência do estressor, gerando um estado de hiperreatividade ou hiporreatividade do eixo 

HPA51. Concentrações baixas de cortisol foram observadas em cerca de 25% dos pacientes com 

diferentes distúrbios relacionados ao estresse, como síndrome de fadiga crônica, fibromialgia e 

distúrbio de estresse pós-traumático55-54. Os resultados obtidos sugerem que esses distúrbios 

são acompanhados por uma tríade de sintomas, como maior sensibilidade ao estresse, dor e 

fadiga. É proposto que a redução do cortisol circulante possa ocorrer após um período 

prolongado de hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal devido ao estresse crônico55. 
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A síndrome da fadiga crônica e a fibromialgia são condições que parecem representar um estado 

alostático no qual há desregulação da produção de citocinas, tal como algum nível deficiente 

de GCs. 

 Nesse modelo, o processo de adaptação ou de saúde e doença está estratificado e 

organizado em etapas (alostase, estado alostático, carga alostática e sobrecarga alostática), uma 

cadeia sequencial de desregulação de múltiplos mediadores sistêmicos (figura 6) que são 

influenciados por fatores genéticos, estilo de vida, comportamento e experiências de estresse, 

incluindo conflitos sociais. Tais fatores determinam a capacidade individual de enfrentamento 

e adaptação, ou seja, a resiliência ao estresse17. 

 

1.2.5 Estresse e Cognição: efeitos agudos e crônicos  

1.2.5.1 Estresse agudo e cognição 

Sob condições basais, ou seja, na ausência de um evento estressor, a secreção de GCs 

exibe um perfil circadiano, no qual suas concentrações apresentam um pico máximo pela manhã 

a) Demonstra o processo saúde/doença através da exposição crônica aos estressores. A repetitiva ativação dos 

hormônios do estresse gera um estado cumulativo nos sistemas orgânicos, evoluindo de um estado de saúde 

(alostase) e de reatividade (estado alostático e carga alostática) até o estabelecimento de doença (sobrecarga 

alostática). b) Demonstra o mesmo processo de a), porém, a sobrecarga alostática pode ocorrer mesmo com o 

afastamento do estressor, devido a manutenção da ativação dos hormônios do estresse quando ocorre a 

desregulação do eixo HPA. 

Figura 6. Representação esquemática do processo cumulativo da resposta de estresse. 
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nos seres humanos, e, lentamente vão decrescendo no final da tarde até o período noturno56. No 

sistema nervoso, esse hormônio atravessa a barreira hematoencefálica e se liga aos receptores 

glicorticoides (GR) e mineralocorticoides (MR). Os receptores MR estão exclusivamente 

presentes no sistema límbico, distribuídos no hipocampo, giro parahipocampal, córtex 

entorrinal e ínsula. Já os receptores GR estão presentes nas regiões subcorticais (núcleo 

paraventricular, no hipocampo e giro parahipocampal) e em estruturas corticais, com uma 

distribuição mais ampla no córtex pré-frontal57,58. Porém, o hipocampo é a área cerebral que 

contém a maior densidade de receptores, região onde há significativo envolvimento na memória 

e aprendizagem59, assim como na amígdala e córtex pré-frontal59. Os GCs têm afinidade maior 

aos receptores MR quando comparados aos GR. Assim, em situações de estresse agudo (figura 

5), nas quais os MR estão saturados e os GR parcialmente ocupados, o desempenho cognitivo 

é máximo58,60. Isso se deve basicamente ao aumento do potencial de ação da membrana 

mitocondrial e do remodelamento axonal e dendrítico ocasionado pela concentração de 

glicocorticoides, favorecendo o funcionamento celular no hipotálamo, córtex e hipocampo61 

(Diamond, 1992). Entretanto, quando há baixa ocupação de MR (na hipocortisolemia) ou 

saturação de GR (na hipercortisolemia), ou seja, em situações de estresse crônico, observa-se 

pior desempenho cognitivo (Figura 7, extremos da curva em “U” invertido, baixa razão 

MR/GR). Nestas situações, além das alterações nos sítios ligantes dos MR e GR do hipocampo, 

ocorre também uma diminuição na potenciação de longa duração (LTP), importante substrato 

neurobiológico associado à formação de memória62.  
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1.2.5.2 Estresse crônico e cognição   

A desregulação do eixo HPA com consequente aumento da exposição no hipocampo 

aos níveis elevados de GCs, podem contribuir para o declínio da memória através dos efeitos 

negativos sobre os neurônios do hipocampo, prejudicando a aprendizagem e memória51. 

Estudos com modelos animais sob situações de estresse crônico demonstram o efeito 

neurotóxico dos GCs causando a perda de neurônios, hipertrofia glial no hipocampo 

(assemelhado ao padrão observado em animais em envelhecimento)63,64 e encurtamento dos 

dendritos com consequente atrofia hipocampal65.  

A desregulação do eixo HPA é uma das hipóteses para as disfunções cognitivas em 

indivíduos com estresse crônico, sendo a alteração desse eixo responsável pelo aumento 

constante nos níveis circulantes de cortisol e consequente estado hiperglicêmico, resultando em 

alterações anatômicas e funcionais de estruturas cerebrais relacionadas ao desempenho 

cognitivo66. A manutenção da ativação do eixo HPA pode gerar uma liberação excessiva de 

cortisol levando a saturação dos receptores GR, e consequentemente gerando a redução do 

cortisol circulante, o que também implicará na formação de memória.  

Há uma relação de causa-efeito entre exposição cumulativa a níveis elevados de GCs, 

deficiências de memória e atrofia do hipocampo, observadas também em humanos51,67, bem 

como alteração na ramificação dos neurônios da amígdala, região importante para os processos 

Figura 7. Representação esquemática do desempenho da memória em 

função das concentrações circulantes de glicocorticoides. 

Fonte: Lupien SJ, et al. (2007)10. Adaptada por Souza-Talarico JN, 200933. 
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cognitivos e com moderada quantidade de receptores GR. Outra área altamente sensível a alta 

concentração de cortisol é o córtex pré-frontal, altamente carregada de receptores GR, pois, já 

foram demonstrados diversos efeitos deletérios sobre neurônios dessa região, como redução no 

comprimento dendrítico, alteração axonal, bem como morte neuronal68. Análises longitudinais 

tem relacionado o aumento da secreção de cortisol por desregulação do eixo HPA como 

consequência da exposição prolongada ao estresse, com uma diminuição no desempenho de 

memória em idosos65,69,70,71 e redução no volume do hipocampo e massa cinzenta no córtex 

orbitofrontal72. E também, especificamente com prejuízo na memória declarativa e 

aprendizagem73. 

Dado o reconhecimento dos efeitos negativos da exposição crônica do cortisol sobre o 

hipocampo, essa é uma importante informação para o reconhecimento mais precoce das 

alterações que podem levar ao progressivo declínio cognitivo.  

 Há estudos demonstrando que o excesso dos níveis circulantes de GCs devido ao 

estresse crônico provoca um aumento na ativação dos receptores GR, inibindo a LTP no 

hipocampo74,75,76, redução do nível do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e 

prejuízo da memória77,78. O BDNF é uma proteína responsável por regular a sobrevivência 

neuronal e a plasticidade sináptica do sistema nervoso periférico e central, e, tem se mostrado 

crucial na regulação da atividade sináptica, plasticidade e sobrevivência neuronal, tanto através 

de mudanças funcionais como estruturais nos neurônios79.  

Outros aspectos estudados que podem contribuir para o prejuízo cognitivo como 

resultado da exposição ao estresse crônico, são as alterações nas moléculas de adesão celular 

neuronal (NCAM) no hipocampo e em outras regiões cerebrais. A alteração por exemplo da 

NCAM-140 está associada a redução na capacidade sináptica e dano neuronal80.  A 

neuroinflamação observada no hipocampo após a exposição ao estresse crônico em ratos, que 

também parece implicar em distúrbios da saúde mental e prejuízo cognitivo devido a 

observação do aumento de citocinas pró-inflamatórias (IL-1 Beta; IL-6; TNF-alfa), ativação 

microglial e recrutamento de monócitos no hipocampo caudal, associado a prejuízo temporário 

da memória operacional e prejuízo na neurogênese. A resposta imune demostrou ser 

subsequente à ativação simpática durante a aplicação dos estímulos estressores81.  

A carga alostática está relacionado com pior desempenho cognitivo42,82,83. Sujeitos com 

maior carga alostática mostraram significativamente maiores declínios no funcionamento 
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cognitivo e físico, além da relação com o aumento do risco para doença cardiovascular e com 

o aumento do risco de mortalidade84,85.  

A transitoriedade ou a permanência desses efeitos cognitivos depende 

fundamentalmente do período de exposição ao evento estressor. Existem janelas de 

vulnerabilidade, nas quais os efeitos prejudiciais do estresse se intensificam se ação sustentada 

de seus mediadores ocorrer durante um período de insuficiência de reservas biológicas 

funcionais, ou seja, no período de desenvolvimento cerebral (na infância) ou durante sua 

degeneração (no envelhecimento)40. Assim, os efeitos deletérios do estresse crônico na 

memoria podem não ser permanentes na vida adulta, ou seja, uma vez cessado o estimulo 

estressor, as concentrações de cortisol retornam à valores basais e o desempenho da memória 

melhora. Entretanto, o acúmulo de dano decorrente da exposição aos mediadores da resposta 

de estresse ao longo da vida produz alterações estruturais no cérebro que aumentam o risco para 

o desenvolvimento de transtornos cognitivos durante o envelhecimento. 

1.2.6 Declínio subjetivo da memória 

 O DSM é a presença de queixas relacionadas à memória cotidiana e expressas por 

pessoas que não tenham deficiência em testes cognitivos. Revisões de importantes estudos 

relataram a falta de uniformidade na definição operacional do DSM, pois em seus resultados 

identificaram uma ampla variedade no método de avaliação, o que implica na dificuldade para 

comparar os resultados e obter evidências86,87. A percepção subjetiva da perda de memória no 

idoso, na ausência de qualquer condição orgânica é cada vez mais reconhecida como um 

indicador potencial de declínio cognitivo e eventual progressão para demência, sendo essa a 

principal razão que motiva o direcionamento das pesquisas, pois reconhecem que esse pode ser 

o sintoma mais precoce e identificável86.  

Dos oito domínios neuropsicológicos, discriminados em função executiva, atenção, 

linguagem, memória, orientação, capacidade de cálculo, habilidade visuoespacial e capacidade 

cognitiva geral, a avaliação do desempenho da memória representa a maioria dos testes para a 

avaliação cognitiva (Figura 8). Porém, apesar de ser concebido que a memória episódica é o 

domínio cognitivo mais frequentemente prejudicado em pacientes com Comprometimento 

Cognitivo Leve (CCL) que podem progredir posteriormente para a DA, alguns pesquisadores 

questionam se os itens da avaliação da memória mais comuns possuem a sensibilidade e 

especificidade necessárias para identificar de forma confiável os indivíduos progredindo para 

CCL e demência, e recomendam a avaliação de outros domínios que possam ter uma melhor 
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validade no declínio cognitivo não normativo87. O mesmo questionamento quanto a 

sensibilidade dos testes de memória também foi argumento para a pequena ou nenhuma 

associação entre DSM e declínio cognitivo objetivo em estudos transversais86. Enquanto, uma 

recente metanálise realizada também com estudos transversais e apresentando resultados 

similares, interpretaram que a pequena associação entre as duas variáveis ocorre devido a 

importante influência de outros fatores, principalmente os sintomas depressivos, e outros menos 

estudados como ansiedade, personalidade e auto-percepção de estresse88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O declínio da memória tem sido visto como um resultado inevitável do processo de 

envelhecimento89. Porém, existe uma considerável heterogeneidade, pois alguns indivíduos 

apresentam declínios na memória e/ou outras habilidades cognitivas, enquanto outros não90. 

Alguns autores definem que o sucesso cognitivo no envelhecimento depende da interação com 

a capacidade de uma pessoa se adaptar com as mudanças relacionadas ao envelhecimento e seu 

ajustamento no ambiente91,92. O estado de saúde, incluindo função pulmonar, cardiovascular e 

a prática de exercício físico são consideradas como importantes fatores na manutenção da 

capacidade cognitiva, assim como níveis mais baixos de depressão e ansiedade91. 

Entretanto, existe um número significativo de idosos que, embora não apresentem 

comprometimento objetivo da memória (avaliado a partir de testes neuropsicológicos), 

Fonte: Rabin, L.A. et al. (2015)87. Adaptada. 

Figura 8. Porcentagem de testes por domínios neuropsicológicos para 

avaliação cognitiva. 

 

Memória

Atenção

Linguagem

Geral

Cálculo Orientação Visuespacial



41 
 

queixam-se frequentemente de seu desempenho mnemônico no cotidiano. Em uma análise 

transversal, idosos com DSM apresentaram correlação positiva significativa na avaliação da 

auto-percepção de estresse e sintomas de depressivos em comparação aos idosos sem queixa. 

Portanto, quanto mais intensa foi a queixa de memória, maior foi a presença dos sintomas 

depressivos e a auto-percepção do estresse.  Entretanto, somente a auto-percepção do o estresse 

demonstrou efeito preditor do DSM, sugerindo que os estressores cotidianos podem contribuir 

para maior queixa em relação à memória18. A autopercepção do estresse é o julgamento 

subjetivo que as pessoas fazem do grau em que as situações vividas são avaliadas como 

estressantes93 (Cohen,1983). Porém, de fato, há evidências de que as pessoas freqüentemente 

relacionam erroneamente seus sentimentos de estresse a uma determinada fonte, quando, esse 

estresse tem outra origem93 (Cohen, 1983). A EEP é o instrumento mais utilizado para a 

avaliação dessa condição94. (Karam, 2012), além disso, foi sugerida para indicar prováveis 

estágios prodrômicos de distúrbios psiquiátricos93. (Cohen,1983). 

Alguns estudos encontraram diminuição do estresse percebido com o aumento da 

idade95,96. Outros, não mostram diferença entre autopercepção do estresse e idade97, ou 

encontraram maior queixa de estresse com o aumento da idade98. Idosos saudáveis podem ter 

melhores estratégias de enfrentamento do que os adultos mais jovens95,99, porém, aqueles com 

declínio do status de saúde física podem experimentar altos níveis de estresse percebido100. 

Também é sugerido que a associação entre a idade e percepção do estresse varia por tipo de 

estressor101.  

 Múltiplos estressores foram relatados com o envelhecimento, e são destacados: a 

presença de múltiplas comorbidades98,102; declínio da função cognitiva98,103,104; baixa 

escolaridade95,98; problemas financeiros95,98,102; solidão102,104; deficiência física98,105; 

depressão98,104,106-108; eventos de vida (morte de um ente querido, doença do cônjuge/filho) e 

discriminação da idade102; ansiedade, dor e desempenho limitado104. 

Foi demonstrado associação entre aumento nos níveis de secreção do cortisol em idosos 

com DSM, mas que não apresentaram alterações na avaliação neurológica109. 

Resultados de recentes meta-análises que avaliaram a associação entre o DSM e risco 

para CCL ou demência em estudos longitudinais, indicaram que as pessoas com queixas de 

déficits de memória possuem cerca de 2 vezes maior risco de progressão para declínio cognitivo 

objetivo em relação aos sem queixas110-112.  
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Apesar dos achados semelhantes das recentes metanálises, a influência da depressão 

também tem sido fortemente associada ao DSM, e não com o declínio objetivo da memória em 

muitos estudos transversais113-116. Esses estudos avaliaram idosos da comunidade com ou sem 

queixas de memória, sem prejuízo objetivo e com e sem depressão. Mas há a possibilidade de 

que, em muitos casos, a depressão seja a consequência e não a causa do DSM113. Quando 

avaliado o impacto das queixas de memória na qualidade de vida dos idosos com CCL e os sem 

comprometimento cognitivo, houve uma correlação negativa em ambos os grupos, ou seja, 

quanto maior foi a queixa de memória, menor a qualidade de vida. A mesma correlação foi 

observada quando comparada com o neuroticismo e sintomas depressivos113,117. Os idosos que 

relatam uma boa qualidade de vida e relações sociais satisfatórias possuem percepções da 

memória e do estado de saúde em dimensão objetiva, como em relação a presença de doenças, 

deficiências e no desempenho da memória, enquanto os pacientes que referiram pior qualidade 

de vida e tiveram maior pontuação na avaliação dos sintomas depressivos, tiveram maior 

correlação com questões subjetivas, como dor, disposição e queixas de memória118.  

1.2.7 Comprometimento cognitivo leve e demência 

Os critérios clínicos para o diagnóstico de CCL incluem a ocorrência de uma 

preocupação com a memória, relatada pelo paciente ou informante e confirmada por testes 

neurológicos. As alterações cognitivas devem ser discretas em um ou mais domínios cognitivos, 

porém, com preservação relativa das atividades de vida diária ou necessitando de auxílio 

mínimo, sendo essa, uma importante informação para afastar um quadro demencial 

estabelecido. Pessoas com CCL apresentam discretas dificuldades em realizar tarefas que 

faziam anteriormente, como, pagar contas, cozinhar e fazer compras. Recentemente, exames 

específicos foram recomendados à prática clínica com a finalidade de detectar possíveis 

mecanismos etiológicos do CCL, na tentativa de confirmar o CCL como uma condição 

prodrômica da DA foram adicionados biomarcadores liquóricos tais como, contagem do 

peptídeo amiloide e da proteína tau fosforilada e avaliação por neuroimagem estrutural, 

funcional e molecular com traçador de depósito de amiloide119. 

 O CCL está relacionado à idade, estima-se que afeta 19% das pessoas acima de 65 anos, 

sendo que dessas, 46% evoluem para demência dentro de 3 anos120. Atualmente, a busca pelo 

diagnóstico precoce da CCL é recomendada para o acompanhamento e para o planejamento 

antecipado dos cuidados, já que ainda não há recomendação de tratamento medicamentoso119. 

Porém, o tratamento dos fatores de risco vascular ou para o aumento da reserva cognitiva, 
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podem ser direcionados para pessoas com CCL que possuem risco para demência121. A reserva 

cognitiva se trata da habilidade de usar redes neurais, mais especificamente em sinapses 

adicionais, que são importantes para a compensação das interrupções que possam ocorrer 

quando o caminho sináptico padrão não é mais operacional, por exemplo, quando ocorre a 

morte neuronal122. Esse conceito é especialmente importante para o diagnóstico e para a 

evolução dos quadros demenciais. Uma análise comparativa entre grupos de idosos analfabetos 

e alfabetizados, mostrou que, a prevalência é substancialmente alta na população idosa 

analfabeta123. Estudos epidemiológicos concluíram que o maior grau de escolaridade e 

envolvimento em atividades intelectuais estão relacionados ao declínio cognitivo mais lento123-

125, porém, há evidências que a contribuição da reserva cognitiva confere a compensação e não 

a neuroproteção126. Apesar da reserva cognitiva ser construída ao longo da vida, os treinos 

cognitivos são uma das intervenções recomendadas na reabilitação dos pacientes com CCL, 

pois agregam benefícios funcionais e cognitivos nesta população127.  

A DA é a forma mais comum de demência que cursa com gradual e progressiva 

neurodegeneração comprometendo ao longo da evolução muitas habilidades cognitivas, como 

a memória episódica, semântica e de curto prazo, com consequente prejuízo na função 

executiva e autonomia128. Estima-se que cerca de 60% a 80% dos casos de demência são devido 

a DA129. A prevalência global de pessoas com demência em 2010 foi estimada em 35,6 milhões. 

A América Latina representa desse total 3,1 milhões de pessoas acometidas pela doença, sendo 

o Brasil o país que ocupa a 9ª posição com prevalência de 1 milhão de pessoas com DA. É 

estimado que até 2050 a prevalência global chegue em 115,4 milhões, fato atribuído ao 

importante aumento de pessoas diagnosticadas em países de baixa e média renda130. Em 2013, 

estimou-se que do total de pessoas com DA nos Estados Unidos 13% estavam na faixa dos 65-

74 anos, 44% entre 75 e 84 anos, 38% com 85 anos ou mais e 4% com menos de 65 anos131.   

As regiões cerebrais inicialmente afetadas pela DA são o córtex entorrinal e hipocampo, 

como já citado, estruturas relacionadas com o processamento e armazenamento de 

memórias132,133. 

A hipótese mais aceita129 sobre a fisiopatologia da DA, é histológicamente definida pela 

presença de placas amilóides no meio extracelular compostas pela aglomeração dos oligômeros 

beta-amilóides e pela presença dos emaranhados neurofibrilares. A formação dos amilóides 

ocorre inicialmente por uma alteração no processo de clivagem da proteína precursora amilóide 

(PPA)134. A PPA é uma proteína transmenbranal e é normalmente clivada pela secretase alfa e 

gama, e seu substrato tem ação neuroprotetora, enquanto na DA, por um mecanismo 
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desconhecido, a clivagem passa ser feita pela secretase beta e gama, formando um peptídeo 

amiloidogênico, denominado beta-amilóide, que passa a formar aglomerados que são 

neurotóxicos. As placas amilóides e os peptídeos beta-amilóides levam a neuroinflamação, 

através da ativação microglial e astrocítica com liberação de citocinas inflamatórias135. Na DA 

ocorre a hiperfosforilação da proteína tau (que possui função de estabilização dos microtúbulos 

encontrados em grande parte dos axônios) e sua dissociação dos microtúbulos e subsequente 

agregação dessas proteínas, formam filamentos helicoidais pareados formando os emaranhados 

neurofibrilares134. Acredita-se que a neuroinflamação gerada pela ativação da microglia, devido 

a presença dos peptídeos beta-amilóides136, com consequente liberação dos mediadores 

inflamatórios como a interleucina 1, o fator de necrose tumoral alfa e produção de espécies 

reativas de oxigênio, levariam a alterações como a desregulação nos canais de cálcio neuronal, 

e a hiperativação de quinases que levaria a hiperfosforilação da tau. A tau fosforilada acarreta 

no desarranjo dos microtúbulos e na interrupção do fluxo axoplasmático e consequente morte 

neuronal137.   

Portanto, atualmente acredita-se que os emaranhados neurofibrilares estão relacionados 

ao declínio cognitivo na DA na sua fase mais avançada e são formados após a alteração no 

metabolismo da PPA e formação da placa beta-amilóide, que por sua vez estão associadas aos 

estágios iniciais, com comprometimento cognitivo mais leves138. Apesar dessa fase inicial não 

haver a neurodegeneração, foi observado que os monômeros beta-amilóides acumulam-se na 

fenda sináptica prejudicando a ação dos neurotransmissores139.                                                                              

Até o momento, as mutações em genes que codificam para a PPA (presenilina 1 e 2) 

estão associadas à DA de início precoce, esse fator representa 40% dos casos neste perfil140. No 

entanto, 95% dos casos de DA são de início tardio (>65 anos), e atualmente o alelo E4 do gene 

da apolipoproteína (ApoE) é o marcador genético que possui maior evidência como fator de 

risco para DA de início tardio confirmados por meta-análises141. Porém, a presença do alelo não 

pode responder por todos os casos de DA140. 

 A ApoE é uma glicoproteína produzida em vários tecidos, em especial no fígado (ApoE 

plasmática) e no cérebro, onde é expressa principalmente pelos astrócitos, mas também pela 

micróglia. Está envolvida na mediação de lipoproteínas, vitaminas lipossolúveis e colesterol, 

funcionando como um ligante em receptores que medeiam a endocitose dessas partículas. As 

hipóteses do papel da ApoE no desenvolvimento da DA incluem, a influência sobre os 

processos de depuração da beta-amilóide, plasticidade sináptica, neurotoxicidade, 
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neuroinflamação, fluxo sanguíneo cerebral e integridade da barreira hemato-encefálica. A 

expressão da ApoE E4 está relacionada ao aumento do acúmulo de beta-amilóide, formando a 

placa senil e emaranhados neurofibrilares, enquanto a isoforma E2 se relaciona à efeitos 

opostos. Diversos genes estão sendo identificados e associados com o risco potencial para a 

DA, como Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (IL1RAP), Triggering Receptor 

Expressed On Myeloid Cells 2 (TREM2), antígeno de superfície de célula mielóide CD33, 

demonstrando o envolvimento do sistema imune e inflamação na progressão da doença135. 

1.2.7.1 Biomarcadores da carga alostática e fatores de risco para demência 

Assim como para a doença coronária e acidente vascular cerebral, a presença de 

hipertensão, obesidade, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabagismo e falta de exercício, 

também são fatores de risco para a demência de origem vascular142.  

Existe uma crescente aceitação de uma relação entre fatores de risco cardiovascular e 

DA, considerando a associação entre esses fatores de risco, cerca de um terço dos casos da DA 

podem ser atribuídos a fatores potencialmente modificáveis143. 

Abaixo, uma breve descrição de alguns biomarcadores da carga alostática e a associação 

com DA: 

Neuroendócrinos 

Cortisol: O estresse é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de 

demência e DA esporádica144-147. Estudos documentam uma associação entre DA e uma 

hiperatividade moderada do eixo HPA, indicada por níveis elevados de cortisol no plasma, 

saliva148-150, no líquido céfalo-raquidiano em pacientes com CCL com evolução para DA 

(sugerindo que a disfunção do eixo precede as etapas da doença)151. Enquanto alguns não 

encontraram esta associação152,153. 

Análises multivariadas indicaram que a elevação das concentrações de cortisol está 

associada à demência, independentemente dos genótipos de APOE154,155. A hipercortisolemia 

no pico circadiano foi sugerida como prognóstico de progressão acelerada da DA nas fases leve 

e moderada151,155-157. 

Ainda é inconclusivo, se a desregulação do eixo HPA e a conseqüente exposição 

cerebral às altas concentrações de cortisol ocorrem no estágio prodrômico da DA, mas achados 

sugerem fortemente que a desregulação do eixo HPA ocorre nos estágios iniciais da doença e 
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pode refletir o dano de estruturas cerebrais que estão envolvidas na regulação do eixo HPA. A 

disfunção do eixo HPA pode estar especificamente relacionada ao CCL devido à DA e menos 

comum no CCL de outras etiologias151.  

Nos estudos em animais, o estresse crônico e a administração de glicocorticóides 

mostraram aumentar a formação de peptídeo Aβ cerebral e induzir a hiperfosforilação da 

proteína tau no hipocampo e no córtex pré-frontal, com comprometimento cognitivo nas tarefas 

de aprendizagem e memória147,158,159. Além de que, alguns dos efeitos prejudiciais descritos 

causado pelo estresse crônico/GC´s, foram prevenidos pelo tratamento com antagonistas de 

GC´s, prevenido por exemplo, a acumulação intracelular de proteína Aβ e fosforilação da tau160. 

A hipercortisolemia circadiana provoca a sobreativação central dos receptores GR, o 

que promove a via amiloidogênica. Além disso, a neuroinflamação induzida pelo peptídeo Aβ, 

é sugerida para levar à supressão da sinalização GR central, que leva a efeitos diferenciais na 

produção regional de CRH. Assim, uma sobreativação sustentada durante décadas pode gerar 

um impacto cumulativo, com risco para a deposição Aβ e emaranhados neurofibriares151. 

DHEA-S: As concentrações do DHEAS diminuem com a idade e os níveis diminuídos 

foram associados à disfunção e ativação do sistema imune161, aumento do estresse oxidativo162 

e aterogênese163.  

Em um estudo de coorte, com 144 participantes entre pacientes com DA e voluntários 

não dementes no grupo controle (72 em cada grupo), foi observado que as concentrações de 

DHEAS e DHEA no plasma foram significativamente menores nos indivíduos com DA164. Esta 

diminuição está em concordância com alguns estudos165,166, porém, outros encontraram níveis 

elevados de DHEA no cérebro em portadores de DA167,168. No entanto, foi demonstrado que os 

níveis de DHEA cerebral são diferentes dos observados na circulação, devido aos mecanismos 

de produção e metabolismo diferentes no cérebro quando comparados à periferia, e também foi 

proposto que o aumento das concentrações de DHEA no cérebro pode ser em resposta a um 

aumento do estresse oxidativo na DA167. Há evidências de que a DHEA pode proteger contra a 

toxicidade da proteína β amilóide nas células do hipocampo169. Isso levou a hipótese de que o 

aumento da DHEA observado nos cérebros dos pacientes com DA, pode ser algum tipo de 

resposta protetora. Além disso, a diminuição da DHEA circulante, pode contribuir para a 

patologia vascular observada na DA, já que a DHEA tem propriedades antioxidantes164. 

Portanto, foi sugerido que, a diminuição dos níveis de DHEA e DHEAS na circulação pode ser 

um indicador de progressão da DA e/ou contribuir para a patologia164,169. 



47 
 

Metabólicos 

Glicose: A evidência mostra que o endotélio vascular cerebral é um alvo precoce em 

DA170. Estudos prospectivos avaliaram a associação de DM e as mudanças no desempenho 

cognitivo e sugeriram um papel causal da DM no desenvolvimento de comprometimento 

cognitivo171-173.  

Uma metanálise constatou que que a DM foi associada a um risco aumentado de 47% 

para todas as demências, 39% para a demência de Alzheimer e mais do que 2 vezes o risco de 

demência vascular, entre os adultos mais velhos da comunidade. A associação de DM à 

demência foi independente das comorbidades cardiovasculares174.  

Sob um estado hiperglicêmico, são produzidos altos níveis de espécies reativas de 

oxigênio, ativando várias vias deletérias, como a ativação do fator nuclear kappa B (NFκB) que 

aumenta a adesão de monócitos às paredes dos vasos, o que pode iniciar um estado 

aterosclerótico175,176. A hiperglicemia crônica aumenta a susceptibilidade das células 

endoteliais microvasculares cerebrais à exposição ao peptídeo Aβ através de alterações 

mitocondriais que parecem ser iniciadas pelo aumento da produção de O2 na mitocôndria177. A 

resistência à insulina e posterior hiperinsulinemia também contribuem por inibir a degradação 

de beta-amilóide através da inibição competitiva da enzima degradante da insulina no cérebro, 

aumentando assim a deposição de proteína amilóide em placas. A hiperinsulinemia também 

pode ativar a rede inflamatória na periferia e no cérebro, aumentando assim o risco de DA 178. 

Os ratos diabéticos e ratos com DA apresentam um perfil similar de alterações 

comportamentais, cognitivas, vasculares e mitocondriais, além disso, os ratos diabéticos 

apresentaram um aumento significativo nos níveis de Aβ no córtex cerebral e no 

hipocampo179,180. Células endoteliais do cérebro sob hiperglicemia crônica são mais suscetíveis 

à toxicidade Aβ, um efeito que parece ser mediado por ROS mitocondriais177. 

HDL: Os níveis de HDL estão forte e positivamente correlacionados com a função 

cognitiva181,182. Alguns estudos relataram que baixa concentração de HDL foi associada com 

comprometimento cognitivo independente da doença aterosclerótica183. Em acordo com esse 

achado, uma pesquisa feita com adultos de meia-idade (55 a 61 anos) que associou a diminuição 

do HDL-C ao declínio da memória ao longo de um seguimento de 5 anos, mesmo após o ajuste 

para os efeitos da educação, posição ocupacional, doenças prevalentes ou uso de medicação e 

eram independentes para a presença da APOE e4, e inferiram que níveis baixos de HDL-C (<40 

mg / dL) estão associados ao pior desempenho da memória184. Consistentemente, altos níveis 
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de HDL foram associados com menor comprometimento cognitivo relacionado à idade e 

memória melhorada185. 

A associação positiva entre níveis de HDL e desempenho da memória foi confirmado 

por recente metanálise, que conclui que as descobertas evidenciam os efeitos protetores do 

aumento do HDL plasmático e seu papel na manutenção da cognição durante o 

envelhecimento182. 

Há uma série de mecanismos plausíveis que conectam níveis baixos de HDL-C e 

memória, uma vez que o HDL-C é a lipoproteína proeminente no cérebro humano e está 

envolvido na regulação do metabolismo da proteína β amilóide e deposição no cérebro186. 

Déficit em HDL-C também pode afetar a memória através da sua influência na doença 

aterosclerótica187,188. Outro mecanismo possível que liga baixos níveis de HDL-C aos processos 

neurodegenerativos podem envolver suas propriedades anti-inflamatórias189. Estudos 

demonstraram que a manipulação genética e farmacológica de fatores importantes relacionados 

à biogênese de HDL, modifica o desenvolvimento do comprometimento cognitivo em modelos 

de rato com DA190,191. Nos ratos com a apoE4, os níveis plasmáticos de HDL foram 

correlacionados negativamente com as placas amilóides no cérebro, sugerindo um papel do 

HDL na depuração de proteína beta-amilóide. 

Casos de CCL apresentaram níveis mais baixos de apoA-I (principal componente 

proteico da HDL no plasma) e foi o preditor mais significativo do declínio cognitivo, 

aumentando o risco de declínio cognitivo ao longo de dois anos192. 

Um estudo francês de coorte com portadores de DA mostrou que a diminuição do 

colesterol HDL e as concentrações séricas de apoA-I foram altamente correlacionadas com a 

gravidade na DA193. Consistentemente, um estudo com 1.051 idosos com idade superior a 65 

anos, relatou que baixos níveis de colesterol HDL foram associados à demência194. Portanto, 

coerentemente, níveis de HDL foram inversamente associados ao risco de DA195,196. 

Colesterol: A análise do colesterol e dos metabólitos do colesterol no fluido 

cerebrospinal foi sugerida em uma revisão sistemática como um possível biomarcador para 

avaliação da CCL ou DA, pois os achados dos estudos mostram evidências na alteração no 

metabolismo e elevação dos níveis no líquido-céfalo-raquidiano197. 

Como mencionado anteriormente, a presença do alelo E4 do gene APOE constitui um 

fator de risco para DA. Este gene codifica uma proteína envolvida no transporte de colesterol198. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plasma
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Além da APOE, outros genes relacionados ao metabolismo do colesterol também foram ligados 

à DA199-201. Estudos epidemiológicos demonstraram que os níveis elevados de colesterol na 

meia idade se correlacionam fortemente com a deposição amilóide e o risco de desenvolver 

DA202-205. Níveis de colesterol podem influenciar na DA devida a observação de neurônios que 

carregam os emaranhados neurofibrilares, contêm níveis mais altos de colesterol livre do que 

os neurônios sem emaranhados203,206. Porém, os medicamentos relacionados ao colesterol que 

atualmente são utilizados na rotina clínica, não estão funcionando conforme o esperado na 

terapia para o tratamento da DA, conforme uma atual revisão207. 

A associação de colesterol com DA varia de acordo com o momento em que o colesterol 

é medido dentro do período de vida em relação ao curso da doença. O colesterol elevado (> 6,5 

mmol / l) é um fator de risco se medido na meia idade antes do início clínico de DA208, mas os 

níveis de colesterol caem à medida que a patologia da doença progride, sugerindo que o 

colesterol alto pode ser protetor. Na idade mais avançada, o colesterol total não estava associado 

a resultados cognitivos ou de demência208. 

Risco cardiovascular 

IMC: Com base nas evidências demonstradas por recentes metanálises209-211 é admitido 

a associação entre a obesidade e o aumento do risco de DA e demência. Porém, seus resultados 

diferiram em alguns pontos em relação a classificação do IMC e o risco dependente do tempo 

de vida (tardia ou meia-idade). O estudo mais atual209 encontrou associação positiva entre a 

obesidade na meia-idade e risco para DA e cita estudos não inclusos nas demais meta-análises 

que encontraram um efeito protetor para risco de demência entre o IMC elevado com a idade 

mais avançada212, enquanto o baixo IMC tardio se associou a um risco aumentado para DA e 

demência213,214. Já, a segunda metanálise mais recente210, encontrou associação positiva 

significativa entre IMC e risco para DA mesmo na idade avançada. A última211, encontrou um 

perfil de risco em forma de “U”, ou seja, os extremos do IMC (baixo ou elevado) tiveram 

associação estatisticamente significativa com o risco para DA.  

Os caminhos biológicos para essa associação ainda não estão esclarecidos, sabe-se que 

a leptina (um hormônio produzido principalmente pelos adipócitos) possui outras funções 

neuronais que não estão relacionadas aos seus efeitos sobre a homeostase energética. Foi 

demonstrado que os roedores com deficiência em leptina apresentam desenvolvimento cerebral 

anormal. Os roedores obesos e com receptores de leptina disfuncionais apresentaram 

deficiências na plasticidade sináptica do hipocampo. Além disso a leptina tem a capacidade de 
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converter a potencialização em curto prazo em LTP215. A concentração de leptina sérica em 

pacientes com DA foi significativamente menor comparada ao grupo controle com idosos 

saudáveis216. No entanto, o tecido adiposo produz várias substâncias importantes no 

metabolismo (adipocinas) e inflamação (citocinas) e estão correlacionadas com a resistência à 

insulina e hiperinsulemia. Houve hipótese de que a hiperinsulemia periférica poderia 

potencialmente inibir a produção de insulina no cérebro, e consequentemente alterar a 

depuração de amilóide217. 

Foi atribuído que, aproximadamente 2% (677.000) dos casos de DA em todo o mundo 

são potencialmente relacionados à obesidade no meio da vida. Uma redução de 10% na 

prevalência da obesidade no meio da vida poderia prevenir mais de 66.000 casos de DA em 

todo o mundo209. 

Imunológicos 

PCR e Fibrinogênio: Evidências crescentes sugerem que a inflamação está envolvida 

na patologia da DA e desempenha um papel crucial nos estágios iniciais da doença218. Alguns 

estudos sugeriram que a DA é principalmente um processo imunologicamente conduzido, uma 

vez que a IL-6 e IL-1 estão associadas ao metabolismo alterado das proteínas precursoras de 

amilóide219. 

Através da imuno-histoquímica foi demonstrado que os cérebros nos estágios iniciais 

da DA possuem placas amiloidais que são colocalizadas com proteínas de fase aguda e citocinas 

pró-inflamatórias220. A interleucina IL-1 e IL-6 estão associadas à lesão neuronal através do 

aumento da deposição de Aβ221, desmielinização e neurodegeneração222. Os níveis de IL-6 

foram elevados na população com DA em comparação com idosos saudáveis e inversamente 

correlacionados com os escores do mini-exame do estado mental216. Também foi demostrado 

que o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica aos leucócitos, citocinas 

nefrotóxicas e quimiocinas no cérebro, alteram a estrutura neuronal223. Sugere-se que a redução 

das concentrações de citocinas pró-inflamatórias pode ter efeitos benéficos na sintomatologia 

de DA224. 

Embora a idade avançada tenha sido encontrada associada a níveis mais elevados de IL-

6, uma metanálise sugeriu que a idade sozinha não explica a elevação observada na IL-6 no 

sangue dos pacientes com DA216. 
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O Fibrinogênio e a PCR são marcadores de inflamação sistêmica (fase aguda) 

sintetizados por hepatócitos. A produção desses marcadores é regulada por citocinas, 

predominantemente a IL-6187. Portanto, seus níveis estão elevados na resposta às infecções 

ativas ou ao processo inflamatório agudo.  A PCR é uma proteína inicia diversas funções 

biológicas, incluindo precipitação, fagocitose e aglutinação bacteriana. Possui capacidade de se 

unir a substratos e ativar respostas inflamatórias, ligando-se e modulando a função fagocitária 

dos leucócitos187. 

Uma metanálise que avaliou a associação entre os níveis de PCR periférica em 

indivíduos saudáveis, descobriu que maiores concentrações do marcador inflamatório 

conferiram maior risco de desenvolver DA225. Esse resultado foi confirmado por outra recente 

metanálise, que encontrou concentrações de 17 marcadores inflamatórios periféricos, inclusive 

a PCR de alta sensibilidade, diferenças significantes entre pacientes com DA e indivíduos 

saudáveis216. Porém, não houve associação para o fibrinogênio.  

Como já visto, a carga alostática é representada pela frequente ativação dos sistemas 

neuroendócrino, imunológico, metabólico e cardiovascular que torna os indivíduos mais 

susceptíveis a desenvolver problemas de saúde relacionados ao estresse. Neste modelo é 

sugerido que as desregulações fisiológicas começam a surgir décadas antes das doenças se 

manifestarem (sobrecarga alostática). Consequentemente, a investigação do estresse voltou sua 

atenção para antecipar a medida desse evento para entender melhor o papel que os hormônios 

do estresse e outros biomarcadores exercem sobre a trajetória das doenças226. Porém, não 

encontramos na literatura pesquisas que avaliem a carga alostática em indivíduos com DSM.  

Considerando a importância na prevenção e diagnóstico precoce das demências e 

declínio cognitivo, ou até mesmo a valorização de uma queixa que não necessariamente possa 

evoluir para um comprometimento cognitivo, a identificação dos fatores relacionados à 

percepção e/ou mau funcionamento da memória nos idosos devem ser mais esclarecidas, visto 

que a habilidade cognitiva é um dos principais fatores que define o sucesso no envelhecimento.  

Além disso, a auto-percepção negativa de desempenho da memória pode comprometer 

a manutenção da capacidade funcional do indivíduo, na medida que o idoso pode se esquivar 

de desafios cognitivos do cotidiano e, progressivamente, isolar-se para evitar a exposição de 

seus déficits, baseado na crença de que não é capaz de desempenhar determinadas tarefas. Nesse 

contexto, o DSM pode comprometer o Envelhecimento Saudável uma vez que interfere 
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negativamente na percepção de suas potencialidades, na qualidade de vida e, consequentemente 

nas perspectivas de suas capacidades funcionais6. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GERAIS 

• Analisar se indicadores de estresse crônico estão associados com o DSM. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Descrever a prevalência do DSM; 

• Comparar o índice de carga alostática entre participantes com DSM e sem DSM; 

• Comparar o padrão de resposta de estresse agudo entre participantes com DSM e 

sem DSM; 

• Comparar a autopercepção de estresse crônico entre participantes com DSM e sem 

DSM; 

• Analisar se o índice de carga alostática, a autopercepção de estresse e a 

responsividade ao estresse agudo associam com o DSM.  
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3. HIPÓTESES 

• O declínio subjetivo de memória aumenta em função do aumento no índice de carga 

alostática, da auto-percepção de estresse e do perfil de responsividade ao estresse agudo. 

• Indivíduos com DSM apresentam maior índice de carga alostática e de auto-percepção 

de estresse. 

• Indivíduos com DSM apresentam alteração no perfil de responsividade ao estresse 

agudo (hipo ou hiperresponsividade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO 



58 
 

 
 

4. MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional, de associação, com recorte transversal e 

abordagem quantitativa.   

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

Os dados foram coletados no período de 2011 a 2013 no Departamento de Psicobiologia 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital 

Universitário da USP (HU-USP). 

 

4.3 PROCEDIMENTO ÉTICO 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UNIFESP com 

o projeto de pesquisa intitulado “Exposição a contaminantes ambientais e declínio cognitivo 

em idosos saudáveis: influência sobre o estresse psicológico e estresse oxidativo” (CEP 

UNIFESP n. 0823/09; Anexo A) e do HU-USP  com o projeto “Resposta aguda de estresse e 

desempenho da memória em idosos saudáveis: influência das características sociodemográficas 

e recursos de enfrentamento”(CEP HU/USP n. 1130/11; Anexo B). Todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo C)  

 

4.4 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

4.4.1 Amostra 

Foram incluídos no estudo 227 indivíduos com idade ≥ 50 anos, de ambos os sexos, com 

escolaridade ≥ 3 anos, moradores da região metropolitana da cidade de São Paulo com função 

cognitiva e funcional preservados, segundo desempenho no Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) (Anexo D)227 e no Informant Questionnaire of Cognitive Decline (IQCODE) (Anexo 

E)228,229. A associação destes dois testes apresenta boa sensibilidade e especificidade para o 

rastreio de comprometimento cognitivo229. MEEM: avalia componentes da função cognitiva, 

como orientação têmporo-espacial, retenção ou registro de dados, atenção e cálculo, memória, 

linguagem e capacidade construtivo visual. Neste estudo, utilizou-se a versão adaptada de 

Brucki e cols, cuja a aplicabilidade revelou-se boa para ambientes hospitalares, ambulatoriais e 
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para estudos populacionais. O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 até um total 

máximo de 30 pontos. A pontuação de corte foi: maior ou igual a 28 para sujeitos com 

escolaridade maior do que sete anos, maior ou igual a 24 para aqueles que estudaram de 4 a 7 

anos, e maior ou igual a 23 para os que tiveram 3 anos de estudo230. IQCODE: avalia o declínio 

cognitivo através de entrevista com um cuidador ou alguma pessoa próxima ao paciente. Esta 

entrevista compreende 26 questões, nas quais o informante avalia o desempenho atual do 

paciente em diferentes situações da vida diária comparado ao desempenho observado há 10 

anos. O informante deve quantificar o desempenho como: “muito melhor”, “melhor”, “sem 

mudanças significativas”, “pior” ou “muito pior”. Os escores variam de 26 a 130 pontos. O 

resultado final é obtido pela soma ponderada dos itens, dividindo-os pelo total de itens da 

escala. O escore varia de 1 a 5, e, escores menores ou igual a 3 indicam que não há alteração 

cognitiva; igual a 4 indicam uma considerável alteração; igual a 5 indicam muita alteração. O 

ponto de corte para a seleção dos participantes foi um escore de até 3,3. 

4.4.2 Critérios de exclusão 

Indivíduos que preenchessem pelo menos um dos seguintes critérios foram excluídos: 

1. Diagnóstico médico de qualquer doença neurológica, neurodegenerativa e psiquiátrica; 

2. Uso de glicocorticoides nos últimos três meses; 

3. Uso de medicações psicoativas; 

4. História de abuso de álcool ou de drogas nos últimos 10 anos; 

5. Fumantes ou história prévia nos últimos 5 anos; 

 

4.5 VARIÁVEIS INDEPENDENTES E MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

4.5.1 Indicadores de estresse crônico 

Índice de Carga alostática (ICA): O ICA foi composto pela análise dos mediadores 

da reação de estresse, são eles: mediadores neuroendócrinos (cortisol plasmático, cortisol 

salivar e dehidroepiandrosterona sulfatada - DHEA-S), metabólicos (colesterol total, colesterol 

HDL, hemoglobina glicada e glicose sérica), antropométrico de risco cardiovascular (IMC) e 

mediadores imunológicos (fibrinogênio e proteína C reativa). Com base nos valores 

laboratoriais de referência desses biomarcadores, calculou-se o percentil 75 e 25 destes valores. 

Os resultados com valores acima ou abaixo destes percentis são considerados sinais subclínicos 

de estresse crônico e sinalizam o desgaste do sistema alostático. Os indivíduos que 



60 
 

 
 

apresentaram valores dos mediadores descritos acima do percentil 75 (ou abaixo do percentil 

25 para DHEA-S e colesterol HDL) ganharam um ponto no ICA. Considerando a análise de 10 

marcadores, a pontuação para o ICA varia entre 0 a 10 pontos, sendo que zero ponto significa 

nenhum marcador com alteração subclínica e 10 pontos, todos os marcadores alterados. Quanto 

maior a pontuação no ICA, maior a carga alostática. O risco para desenvolvimento de doenças 

relacionadas ao estresse aumenta quanto maior for a pontuação obtida no índice. As análises 

das amostras foram realizadas pela Divisão de Laboratório Clínico do Hospital Universitário 

da USP e da Associação Fundo de Incentivo à Psicobiologia (AFIP).  

Responsividade ao estresse agudo: Visando verificar as concentrações de cortisol 

produzidas em resposta a um estressor agudo, os participantes foram submetios ao “Trier Social 

Stress Test” (TSST). Trata-se de um protocolo padronizado de avaliação de estresse 

psicossocial em laboratório, validado e internacionalmente estabelecido em estudos envolvendo 

reação ao estresse, sendo capaz de estimular a ativação do eixo HPA231. Este teste analisa 

concentrações de cortisol em resposta a duas tarefas estressoras: falar em público e efetuar 

cálculos mentais, ambos em frente a uma banca de examinadores. Antes, durante e após o TSST 

foram coletadas amostras de saliva para avaliação da concentração de cortisol. 

Inicialmente o participante foi orientado a elaborar em 10 minutos, sob a forma de um 

rascunho, sua fala a respeito de um tópico estabelecido (período de antecipação do estresse). 

Logo após, solicitou-se que o indivíduo iniciasse sua “apresentação” aos examinadores, na qual 

ele teria cinco minutos para falar sobre o tema estabelecido. Em seguida o participante foi 

direcionado à tarefa de cálculo mental em frente aos mesmos examinadores, sem saber, no 

entanto, que esta tarefa duraria mais cinco minutos.  

O agrupamento destas atividades em etapas, bem como as características das mesmas, 

reproduz as quatro situações capazes de desencadear uma resposta de estresse: novidade, 

imprevisibilidade, falta de controle da situação e ameaça à autoidentidade (neste caso, a 

intelectualidade), estimulando, assim o eixo HPA e, consequentemente, a liberação do 

cortisol27,231. 

Todas as amostras de saliva para determinação da concentração de cortisol salivar foram 

analisadas pelo laboratório Gênese de Análises Científicas. 

Autopercepção de estresse crônico: foi aplicada a “Escala de Estresse Percebido” 

(EEP, Anexo F), adaptada e validada na versão brasileira em idosos232 e que apresenta 

correlação significativa com concentrações de cortisol53. A EEP é composta por 14 questões 

designadas a verificar o quanto imprevisível, incontrolável e sobrecarregada os respondentes 
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avaliam suas vidas. Cada item apresenta opções de resposta que variam de zero a quatro (0 = 

nunca, 1 = quase nunca, 2 = às vezes, 3 = quase sempre, 4 = sempre), sendo que as questões 

com conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) têm sua pontuação somada invertida (0 = 4, 1 = 

3, 2 = 2, 3 = 1 e 4 = 0). Os demais itens apresentam conotação negativa, sendo, portanto, 

somados diretamente. O total da escala é a soma das pontuações das 14 questões e os escores 

podem variar de zero a 56. 

 

4.6 VARIÁVEL DEPENDENTE E MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Declínio subjetivo de memória (DSM): foi avaliado a partir do questionário de Queixa 

de Memória (Memory Complaint Questionnaire – MAC-Q)233 (Anexo G), composto por 06 

questões relacionadas ao funcionamento da memória em atividades cotidianas. O escore total 

varia de 07 a 35 pontos, quanto maior o escore, maior a intensidade de queixa em relação à 

memória. Pontuações ≥ 25 indicam comprometimento de memória associado à idade. Os 

participantes foram divididos em dois grupos de acordo com a queixa de funcionamento da 

memória: ausência de DSM (escore < 25) e presença de DSM (escore ≥ 25). 

 

4.7 VARIÁVEIS DE CONTROLE E MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Características sociodemográficas e antecedentes de saúde: idade, sexo, escolaridade, 

classificação econômica (Critérios de Classificação Econômica no Brasil, Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisas)234 e doenças crônicas como a HAS, DM, ICo e AVE. 

Sintomas depressivos: foi aplicada a Escala de Depressão Geriátrica (EDG; Anexo H) 

adaptada e validada para a população brasileira235. A escala é composta de 15 itens relacionados 

à presença de humor deprimido, anedonia, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, 

distúrbios do apetite, lentificação, inquietação e sentimentos de inutilidade e idéias de suicídio. 

As questões apresentam apenas duas opções de resposta (sim = 1; não = 0) com escore variando 

entre 0 e 15 pontos.   

4.8 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

4.8.1 Recrutamento e seleção dos participantes 

4.8.1.1 No departamento de Psicobiologia da UNIFESP  

Para o recrutamento de participantes, o estudo foi amplamente divulgado pelo serviço de 

imprensa da UNIFESP, gerando uma procura espontânea de voluntários interessados em 
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participar da pesquisa. Mediante o contato telefônico do interessado aos pesquisadores 

responsáveis, foram identificados os elegíveis ao estudo de acordo com os critérios de inclusão 

e exclusão, sendo então agendada uma entrevista individual realizada nas dependências do 

Departamento de Psicobiologia da UNIFESP. Nesta entrevista, foram rastreados e excluídos 

aqueles com provável comprometimento cognitivo segundo desempenho no MEEM e 

IQCODE, compondo então uma amostra com 128 participantes (Figura 5).  

 

4.8.1.2 No HU-USP:  

Os participantes foram selecionados aleatoriamente a partir do banco de dados eletrônico 

de pacientes do Ambulatório de Clínica Médica do HU-USP, fornecido pelo serviço de 

informação e estatística do hospital. Os pacientes registrados neste banco foram filtrados 

segundo os critérios de inclusão do estudo e considerados somente aqueles sem passagem pela 

clínica psiquiátrica ou outra unidade que não a clínica médica e sem registro de internação 

hospitalar nos últimos 06 meses. Com estes critérios foram obtidos 1902 pacientes, sendo 

sorteados 404 para contato telefônico e agendamento da entrevista no Centro de Pesquisa 

clínica do HU-USP. Destes, 115 não atenderam ao contato telefônico após duas tentativas ou o 

número não pertencia mais à pessoa, 124 não aceitaram participar do estudo, 46 não 

preencheram os critérios de inclusão/exclusão e 10 não compareceram na data agendada. 

Assim, 109 compareceram à entrevista no HU-USP para avaliação, mas 10 foram excluídos 

porque apresentaram provável comprometimento cognitivo segundo desempenho no MEEM e 

IQCODE, compondo então uma amostra com 99 participantes (Figura 5). 

 

4.8.2 Coleta de material biológico e aplicação dos instrumentos 

Após assinatura do TCLE, os participantes foram submetidos à punção venosa em fossa 

antecubital para coleta de amostras de sangue, no período da manhã entre 7:00 h e 9:00 h, em 

jejum de 12 horas. Após a coleta sanguínea e desjejum, as medidas antropométricas (peso e 

altura) foram medidas através de balança digital TECHLINE® e fita métrica convencional. 

Após isso, foram aplicados os questionários de avaliação sociodemográfica, a EEP, EDG e o 

MAC-Q (Figura 5).  

 A entrevista completa, incluindo a coleta de sangue, teve duração aproximada de 80 

minutos e ao seu término os participantes foram reembolsados pelas despesas com transporte e 

alimentação em R$ 50,00. 
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4.9 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Inicialmente foram realizadas análises descritivas das variáveis dependentes, 

independentes e de controle utilizando estatística descritiva com frequência absoluta, relativa, 

medidas de tendência central e dispersão. As variáveis foram analisadas quanto à distribuição 

normal e mediante a ausência de tal distribuição os dados foram transformados na base 

logarítmica (somente o cortisol foi transformado).  

Para analisar a concentração de cortisol secretada ao longo do TSST e durante a resposta 

aguda estresse agudo foi calculada a área sob a curva (AUC). Este método de análise de cortisol 

já foi descrito e validado e se baseia na fragmentação da AUC em vários trapézios (Pruessner, 

2003). Esta área corresponde às concentrações de cortisol obtidas nos diferentes tempos ao 

longo do TSST e no período de responsividade ao TSST (t = 0 a t = 25; Figura 10). Calcula-se 

Figura 9. Representação esquemática do procedimento de coleta de dados. 
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assim, a área de cada trapézio, sendo que a somatória destas áreas representa uma medida global 

de secreção de cortisol. Para análise comparativa entre médias dois grupos (com DSM x sem 

DSM) foi utilizado teste T-Student e para comparar as proporções foi utilizado o teste Qui-

Quadradro. Para comparação de medidas repetidas (cortisol ao longo do TSST) foi utilizado o 

teste ANOVA para amostras repetidas com correção de esfericidade Greenhouse. Para análise 

da associação entre o DSM, o ICA, concentração de cortisol frente ao TSST e auto-percepção 

de estresse foi utilizada regressão linear multivariada, tendo como variável independente o ICA 

e AUC total e AUC responsividade ao TSST, variável dependente os escores no MAC-Q e 

variáveis de controle (idade, escolaridade, sexo, escore GDS). Nas análises de regressão 

logística, foi utilizado o fator de inflação de variância (VIF) para análise de multicolinearidade 

entre as variáveis, além do método Lasso de seleção de variáveis. O nível de significância 

utilizado para todos os testes foi de 5% (p < 0.05, 95% de intervalo de confiança), sendo os 

cálculos estatísticos conduzidos no programa SPSS (versão 14.0). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representação esquemática da área sob a curva da concentração de cortisol ao 

longo do TSST. 
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5. RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, ANTECEDENTES DE 

SAÚDE, STATUS COGNITIVO E SINTOMAS DEPRESSIVOS 

A amostra foi composta por 227 participantes, com idade entre 50 a 88 anos, escolaridade 

entre 3 a 25 anos de estudo, composta por indivíduos predominantemente do sexo feminino, 

aposentados e pertencentes, em sua maioria, a classe econômica B (Tabela 1). Quanto aos 

antecedentes de saúde, mais da metada da amostra possuia diagnóstico prévio de HAS, seguido 

por DM e menos de 2% da amostra tinham diagnóstico de AVE e ICo. Dos 227 participantes, 

115 (51,1%) apresentaram DSM. Não houve diferença significativa entre os indivíduos com ou 

sem DSM em relação às características sociodemográficas e antecedentes de saúde. Em relação 

ao status cognitivo, os participantes com e sem DSM apresentaram escore médio semelhante 

no MEEM e IQCode. Quanto aos sintomas depressivos, os participantes com DSM 

apresentaram escore médio maior na EDG do que os indivíduos sem DSM (Tabela 1). 
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Tabela 1- Características sociodemográficas, antecedentes de saúde, status cognitivo e sintomas 

depressivos na amostra total e segundo declínio subjetivo de memória. São Paulo, 

2017. 

 

HAS= Hipertensão arterial sistêmica; DM= Diabetes mellitus; AVE= Acidente vascular encefálico; Ico= 

Insuficiência coronariana; MEEM= Mini exame do estado mental; IQCode= Escala de avaliação funcional; Mac-

Q= Questionário de queixas subjetivas de memória; EDG= Escala de depressão geriátrica. * Indica associação 

significativa (p ≤ 0,05). a = Teste t-student; b = Qui-quadrado **Dois participantes não responderam ao Mac-Q. 

 

5.2 INDICADORES DE ESTRESSE CRÔNICO 

5.2.1 Carga Alostática 

Os participantes apresentaram um ICA médio igual a 2,03 (DP± 1,27; mínimo= 0; 

máximo= 6) e os mediadores que conferiram maior percentual de risco elevado aos 

participantes, ou seja, acima do percentil 75 ou abaixo do 25, foram a hemoglobina glicada, 

seguido do hormônio DHEA-S e colesterol HDL (Tabela 2). 

 

Idade (anos) 67,6 (7,4) 50 - 88 0,198
a

Escolaridade (anos) 9,2 (4,5) 3 - 25 0,163
a

Sexo feminino (% sim) 174 (76,7) - 0,35
b

Aposentados (% sim) 184 (83,3) - 0,363
b

Classificação econômica

A  (%) 19 (8,4) - 0,703
b

B (%) 130 (57,3) - -

C / D  (%) 78 (34,3) - -

Antecedentes de sáude

HAS (%) 131 (58,0) - 0,424
b

DM (%) 44 (19,5) - 0,245
b

AVE (%) 1 (0,4) - 0,487
b

ICO (%) 3 (1,3) - 0,247
b

Status  cognitivo

MEEM 27,8 (1,5) 23 - 30 0,537
a

IQCode 2,7 (0,6) 1,0 - 4,7 0,055
a

Mac-Q 24,4 (2,9) 16 - 34 <0,001
a
*

Sintomas depressivos

EDG 2,5 (2,3) 0 - 13 <0,001
a
*1,9 (1,8)

2,7 (0,7)

22,0  (1,8)

58,2

34,5

60,9

16,4

0,9

-

27,8 (1,4)

68,2 (7,0)

9,6 (4,6)

73,6

86,2

7,3

2,6

27,9 (1,6)

9,6

3,2 (2,5)

2,8 (0,6)

26,8 (1,4)

55,7

34,8

55,7

22,6

-

66,9 (7,8)

8,7 (4,3)

79,1

81,1

p

Declínio Subjetivo da Memória**

 Média (DP±)                         

ou %

Variáveis

Amostra Total                  

n= 227                                              

Média (DP±)               

ou N(%)

Min.-

Máx.

Sim                                        

n= 115 (51,1%)

Não                                       

n= 110 (48,9%)

 Média (DP±)              

ou %
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Tabela 2- Distribuição dos biomarcadores analisados para o cálculo do índice de carga 

alostática e porcentagem de participantes sob risco elevado. São Paulo, 2017. 

 

HDL= Lipoproteína de alta densidade; DHEA-S= Dehidroepiandrosterona; IMC= Índice de massa corpórea. *O 

percentual de risco elevado foi calculado para cada um dos biomarcadores, apresentando a porcentagem de 

indivíduos da amostra que tiveram seus valores igual/menor ao percentil 25 ou igual/maior ao percentil 75. 

 

Comparando os participantes com e sem DSM, observamos que não há diferença 

significativa em relação ao escore do ICA. O grupo com DSM apresentou uma média de 2,1 

pontos (DP ± 1,29), e o grupo sem DSM teve uma media de 2 pontos (DP ± 1,26; p=0,798).   

5.2.2 Resposta de estresse agudo  

Em relação à concentração total de cortisol ao longo do TSST (AUC Total), observamos 

na amostra total uma média igual a 21,58 µg/dl (DP± 43,40; mínimo= 2,84; máximo= 92,83), 

e igual a 4,96 µg/dl (DP± 3,41; mínimo= 0,32; máximo=  23,71) no período de responsividade 

Biomarcadores
Valores de                                             

referência (UI)

Média                         

(DP ±)

25º                  

Percentil

75º                        

Percentil

Risco                        

elevado                    

(%)*

Fibrinogênio 5,1 - 11,76 µmol/L 10,9 (2,2) - 10,09 59,2

Proteína C reativa <28,57 nmol/L 34,5 (44,9) - 21,43 39,8

Glicose 3,85 - 5,5 mmol/L 5,54 (1,03) - 5,08 70,3

Hemoglobina glicada < 0,057 % 0,062 (0,10) - 0,0427 99,0

HDL colesterol >1,55 mmol/L 1,49 (0,48) 1,93 - 85,9

Colesterol total < 5,17 mmol/L 4,97 (1,03) - 4,65 59,3

DHEA-S

Masculino                                  

0,94 - 15,36 µmol/L                         

Feminino                             

0,70 - 12,42 µmol/L

1,73 (1,30)

Masculino                                  

4,54                         

Feminino                           

3,63

- 94,5

Cortisol plasmático 118,63 - 618, 01 nmol/L 294,93 (102,23) - 491,17 1,0

Cortisol salivar 8,28 - 13,21 nmol/L 11,57 (6,38) 9,52 12 83,6

IMC

Idosos                                                  

22 - 27                                            

Adultos                                                         

18,5 - 25,9

27,20 (4,94)

Idosos                                                  

22,75                                            

Adultos                                                        

20,1

Idosos                                                  

25,25                                           

Adultos                                                        

23,3

78,0
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ao TSST (AUC Responsividade; t = 0 a 25 minutos). Foi observado um aumento de apenas 

71% na concentração média de cortisol no período de responsividade (t = 0 a 25 minutos) em 

relação ao nível basal, não havendo influencia do sexo e idade.  Controlando também para idade 

e sexo, não houve diferença na concentração média de cortisol entre os participantes com e sem 

DSM (F (1,217)= 0,289; p = 0,589). Entretanto, os participantes com DSM tenderam a 

apresentar concentração menor de cortisol no t = 0, momento que antecede o TSST, mas que 

os participantes já tinham recebido as orientações sobre o teste e, portanto, já antecipam o grau 

de desafio ou ameaça da situação estressante (p = 0,089; Figura 11).  

 

Figura 11 – Médias da concentração de cortisol ao longo do Trier Social Stress Test, segundo             

declínio subjetivo da memória. São Paulo, 2017 

 

TSST = Trier Social Stress Test; DSM = Declínio subjetivo de memória; # indica tendência à diferença estatística 

(p = 0,089; Anova para amostras repetidas, post hoc com teste T-Student. 

5.2.3 Auto-percepção de estresse crônico  

A amostra total composta por 227 participantes teve uma média no escore da EEP de 

23,1 pontos (DP± 5,8; mínimo=7; máximo= 45), tendo os participantes classificados com DSM 

(n=115; 51,1%) uma média de 27,9 pontos (DP± 6,0), enquanto os sem DSM (n=110; 48,9%) 

apresentaram uma média de 21,2 pontos (DP± 4,9; valor de p= <0,001).     

Controlando para idade, sexo e sintomas depressivos, os escores da EEP teve diferença 

significativa quando comparado os participantes com e sem DSM  (F (1,223) = 7,82; p = 0,006).  
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5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE DECLÍNIO SUBJETIVO DE MEMÓRIA, 

CARGA ALOSTÁTICA, AUTOPERCEPÇAO DE ESTRESSE E 

RESPONSIVIDADE AO ESTRESSE AGUDO 

Controlando para as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade), MEEM e 

EDG, os escores do MAC-Q se associaram com os escores da EPP, com o ICA, com a 

concentração total de cortisol ao longo do TSST (AUC Total) e com a concentração durante o 

período de reação ao TSST (AUC Responsividade). Quanto maior a pontuação na EEP, no ICA 

e a AUC Total, maior o escore no MAC-Q. Em relação à concetração de cortisol durante o 

TSST, quanto menor a AUC Responsividade maior o escore no MAC-Q (Tabela 3). 

Tabela 3- Associação entre indicadores de estresse e declínio subjetivo de memória . São Paulo, 

2017. 

 
*Regressão linear multivariada. MEEM= Mini exame do estado mental. EDG= Escala de depressão geriátrica. 

EEP= Escala de estresse percebido. ICA= Índice de carga alostática. AUCTSST= Área sob a curva Trier social 

stress test. 

 

 

 

 

b p
IC de 95%        

(min. - máx.)
R2 F p

0,19 11,106 <0,001

Sexo 0,114 0,807 -0,808 - 1,037

Idade -0,041 0,169 -0,100 - 0,018

Escolaridade -0,074 0,134 -0,172 - 0,023

MEEM 0,066 0,658 -0,229 - 0,362

EDG 0,024 0,819 -0,187 - 0,236

EPP 0,177 <0,001 0,093 - 0,261

ICA 0,422 0,012 0,092 - 0,751

AUCTSST Total 0,09 0,028 0,010 - 0,170

AUCTSST Reativo -0,226 0,048 -0,446 - 0,016

MAC-Q

Variáveis
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6. DISCUSSÃO 

Corroborando perfil demográfico da população brasileira, a amostra deste estudo foi 

constituída predominantemente por pessoas do sexo feminino. Segundo o senso demográfico 

de 2013237, atualmente 51% do total da população pertence ao sexo feminino, sendo a parcela 

que possui 50 anos ou mais, representam 54% das mulheres dentro dessa faixa etária. O fato de 

termos obtido maior número de participantes do sexo feminino, pode ser justificado pela maior 

percepção das mulheres em relação a seu estado de saúde e maior busca pelos serviços 

preventivos para os seus cuidados238,239. Além disso, a parcela de homens que exercem 

atividade laboral remunerada é maior240, e a diferença dentro dessa faixa etária é ainda mantida 

(Figura 12), o que pode ter representado um obstáculo para a participação de homens neste 

estudo. Sendo essa também, uma da justificativa identificada por procurarem por ajuda médica 

apenas diante de situações críticas241. 

 

 

Quanto ao perfil de ocupação atual, a amostra foi constituída predominantemente por 

aposentados, e, comparando com os dados apresentados para a região sudeste242, a amostra 

apresentou uma concentração de aposentados maior que o estimado entre os maiores de 60 anos 

da região, que é de 56,5%. Mesmo considerando alguns aspectos como: a predominância 

feminina - a porcentagem de mulheres aposentadas é de 43,3% para a mesma região e idade. 

Fonte: IBGE, 2010240 

 

Figura 12 - Distribuição da população (%) economicamente ativa segundo o 

gênero e idade do sudeste do Brasil em 2010.  
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Em relação a escolaridade, a amostra apresentou perfil semelhante ao da população da 

região sudeste, na qual os habitantes apresentam atualmente 8,6 anos de estudo243, porém, a 

média na região para os indivíduos acima de 55 anos é de 6,6 anos, enquanto, para os com 65 

anos ou mais, a média da região é de 4,4 anos. Portanto, considerando a média de idade dos 

participantes, a amostra possui maior nível educacional. 

Quanto a classificação econômica, mais da metade da amostra pertencia a classe B, 

seguida da classe C. De acordo com a estimativa realizada em 2016, a maioria dos residentes 

da região sudeste pertence a classe C, seguida de B244. 

Para os antecedentes de saúde, a HAS foi a comorbidade mais prevalente entre os 

participantes, seguida de DM, dados corroboram com os resultados desta pesquisa245-247. Apesar 

do diagnóstico de HAS relatada não ter mostrado diferença entre os grupos com e sem DSM, 

há evidências de que esse fator pode influenciar na queixa de memória em idosos sem déficit 

cognitivo248. Outro estudo também não encontrou diferença na influência da DM tipo 2 em 

indivíduos com DSM249. 

No tocante ao status cognitivo, a média da amostra apresentada no MEEM foi 

correspondente com a média da escolaridade esperada e a média da avaliação funcional 

(IQcode). O resultado corrobora os dados apresentados em outros estudos com o mesmo perfil 

de população229,250. Ambos instrumentos foram aplicados com a finalidade de excluir 

candidatos à pesquisa que possuíssem comprometimento cognitivo. A média do escore do 

MEEM comparada entre os grupos com e sem DSM, também não demostrarou diferença 

estatística em outros estudos, à despeito da queixa de memória251,252, porém, outro dado 

demonstrou uma progressiva e importante elevação do número de queixosos conforme os 

escores do MEEM diminuíam (mas ainda dentro da faixa de normalidade)114. 

Em relação aos sintomas depressivos na amostra total, os participantes obtiveram em 

média, um escore baixo na EDG, considerado com ausência de sintomas depressivos quando 

menor que 5 pontos253,254. Foi observada uma prevalência de sintomatologia depressiva entre 

idosos brasileiros e residentes em domicílio de 23,3%255 e 27,5%256. A diferença observada nos 

escores da EDG com os participantes classificados com ou sem DSM, corroboram com os 

resultados de outros estudos, que observaram escores significativamente maiores em idosos 

com queixa de comprometimento da memória sem declínio cognitivo18,113,114,116,253. 
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6.1 PREVALÊNCIA DO DSM 

A presença de DSM neste estudo esteve presente em pouco mais da metade dos 

participantes. Comparando com outros estudos que utilizaram o MAC-Q, observamos 

resultados semelhantes quanto prevalência, que oscilou entre 39,4% e 59,3%18,257-260 entre 

idosos, acima de 60 anos e sem comprometimento cognitivo. Um estudo que incluiu indivíduos 

com 50 anos ou mais, tal como o presente estudo, relatou uma prevalência de 48%261.  

Embora a idade e escolaridade já tenham sido relacionadas com o DSM 262-264, o 

presente estudo não encontrou maior pontuação no MAC-Q entre idosos mais velhos ou com 

mais anos de estudo, em congruência com outros18,258,259. Os resultados também não indicaram 

associação entre o DSM e sexo, antecedentes de saúde e status cognitivo. Porém, corroborando 

os dados encontrados18,113,257,264, os indivíduos idosos com DSM apresentavam mais sintomas 

de depressão do que indivíduos idosos sem DSM. As interpretações de literatura sobre a 

correlação entre DSM e sintomatologia depressiva ainda são inconclusivas. A correlação entre 

causa e efeito parece existir uma via de mão dupla, portanto, um pior desempenho da memória 

ou em um outro domínio cognitivo, pode de fato estar ocorrendo de forma subclínica e seria 

secundária à depressão, assim como, em muitos casos, a depressão pode ser a consequência113. 

Além disso, a avaliação que um individuo faz de sua habilidade e confiança para realizar uma 

tarefa dentro de um certo domínio, denominado auto-eficácia265, mostra-se muito vulnerável no 

envelhecimento. Os idosos são fortemente afetados pelos estereótipos negativos sobre o 

envelhecimento. As falhas na memória dos idosos são mais notadas e podem levar à 

insegurança, que, por sua vez, pode afetar o desempenho cognitivo266. 

6.2 INDICADORES DE ESTRESSE CRÔNICO 

6.2.1 Índice de carga alostática  

Os biomarcadores que mais pontuaram foram a hemoglobina glicada, o DHEA-S e 

colesterol HDL. O resultado se assemelhou a outros estudos que avaliaram a carga alostática 

em idosos, e em estudos longitudinais que acompanharam adultos de meia idade e idosos. Em 

uma análise entre indivíduos japoneses com idade entre 51 a 82 que vivem em Nagasaki, foi 

avaliado (estudo piloto) o grau de associação entre o ICA e a função fisiológica. Neste estudo, 

a média do escore do ICA foi de 3,1 pontos (DP±1,58)267. Este resultado foi muito próximo da 

média do ICA verificado em idosos americanos entre 70 e 79 anos, que foi de 3,2 pontos 

(DP±2). Buscando analisar o quanto a desregulação dos biomarcadores do ICA se relaciona 



75 
 

com os sintomas depressivos em indivíduos tailandeses entre 52 a 80 anos, em uma coorte de 

3 anos, observou-se que não houve diferença entre as médias anuais, que foram 

respectivamente, 2,21 (DP± 0,22), 2,19 (DP± 0,2) e 2,6 (DP±   0,27)16. Com uma média de 

pontuação no ICA um pouco menor (1,15 pontos; DP± 1,2) entre idosos ingleses com 60 anos 

ou mais268, e entre indivíduos de meia idade e idosos (entre 25 e 74 anos) americanos, que 

obtiveram uma média de 1,72 pontos (DP± 1,02)269, ambos estudos também demonstraram uma 

influência da idade (associação positiva) e escolaridade (associação negativa) no ICA.  

Como já discutido, a carga alostática teoricamente representa o dano acumulado do 

processo alostático ao longo do tempo, portanto, a desregulação fisiológica reflete o estresse 

acumulado, sendo plausível a correlação positiva entre o ICA e a idade16.  

 

6.2.2 Responsividade ao estresse agudo  

Como visto, o eixo HPA segue um ritmo circadiano, em que sua atividade é mais alta nas 

primeiras horas da manhã e diminui continuamente ao longo do dia. Porém, diante de estímulos 

estressantes como a percepção de uma ameaça externa, inicia a estimulação neuroendócrina e 

autonômica, ou como bem conhecida, a reação de “luta ou fuga”. Uma cascata de secreção 

hormonal é então liberada na corrente sanguínea, sendo o cortisol um desses hormônios que 

atingirá um pico na concentração para fornecer substrato para às demandas externas. 

Durante o teste aplicado nos participantes, que tem a finalidade de desencadear a reação 

citada, foi observado um aumento de 71% na concentração média de cortisol no período de 

responsividade (t = 0 a 25 minutos) em relação ao nível basal, não havendo influencia do sexo 

e idade. Foi relatado que a exposição ao TSST está associada a um aumento de 2 a 3 vezes em 

70 a 80% dos participantes27. O teste foi capaz de provocar uma resposta ao estressor 

psicológico e ativação do eixo HPA, porém, de acordo com a literatura27, a amostra do presente 

estudo exibiu um perfil de hiporresponsividade verificada pela menor concentração de cortisol 

no período de responsividade no TSST, observou-se então, uma magnitude menor em relação 

a outros estudos18,270,271 e em concordância com um272, que observou um padrão de 

hiporrespossividade ao estresse agudo em idosos. A influencia sexo também já foi descrita, 

sendo os idosos do sexo masculino os que apresentaram maior concentração de cortisol ao longo 

do TSST em comparação com idosas, adultos e crianças18,271,272. 
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6.2.3 Autopercepção de estresse crônico 

Estudos mostram que o processo de envelhecimento evolui com progressiva perda das 

habilidades funcionais273,274. O declínio nas habilidades funcionais é observado no processo 

natural do envelhecimento e impacta no grau de vulnerabilidade de um indivíduo275, 

abrangendo diferentes dimensões, como as de aspecto fisiológico, psíquico, espiritual e 

social276. A limitação em desempenhar atividades de vida diária e esquecimento são uma das 

principais causas de manifestação de estresse relatada por idosos104.  Desta forma, as alterações 

decorrentes do processo de envelhecimento e dependendo das influências psicológicas 

individuais que podem ser interferidas pela concepção negativa a respeito do envelhecimento 

em nossa cultura, podem levar ao sofrimento psíquico, desencadeando respostas 

neuroendócrinas e comportamentais disfuncionais, diante dessas constantes situações que são 

caracterizadas por novas, imprevisíveis e sobre as quais o idoso tem pouco ou nenhum 

controle26,27.  

Foi observado no presente estudo uma diferença significativa na média dos escores da 

EEP entre os grupos com e sem DSM,  mesmo após controlado para idade, sexo e sintomas 

depressivos, tendo os participantes com DSM apresentado percepção de maior intensidade de 

estresse crônico. Em um estudo que avaliou idosas saudáveis, do estado da Paraíba277, a média 

do escore da EEP dentro da faixa de 60 e 69 anos  foi de 21,1 pontos (DP± 9,2), entre 70 e 79 

anos foi de 19,0 (DP± 9,1) e os com mais de 80 apresentaram média de 18,9 (DP±  8,5), não 

houve diferença entre as faixas etárias (p= 0,182). A frequência de idosas com escore maior ou 

igual a 28 foi de 15,8%. A população estudada do estado do Paraíba, foi constituída 

exclusivamente por mulheres, mais da metade da amostra realizava algum tipo de atividade 

física (aspecto não avaliado aqui) e o nível de escolaridade foi semelhante (50% tinham 8 anos 

ou mais de estudo). Em um estudo de coorte de ampla amostra (n= 24.439) reportou uma 

associação positiva entre estresse percebido (versão resumida da EEP) com a incidência de 

doença coronariana e mortalidade por todas as causas entre os indivíduos americanos de baixa 

renda278.  

6.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE INDICADORES DE ESTRESSE CRÔNICO E 

DECLÍNIO SUBJETIVO DE MEMÓRIA 

6.3.1 Índice de carga alostática e DSM 
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Confirmando a hipótese do presente estudo, os achados na análise de regressão 

demonstraram uma associação positiva entre o ICA e DSM, portanto, quanto maior foi o escore 

do ICA, maior a queixa de comprometimento da memória.  

O estudo da carga alostática foi baseado na avaliação de 10 biomarcadores que 

representam os 4 sistemas biológicos envolvidos na resposta de estresse (neuroendócrino, 

cardiovascular, imunológico e metabólico). Os biomarcadores da carga alostática são 

reconhecidos como fatores de risco para declínio cognitivo, assim como, para risco 

cardiovascular, por exemplo a pressão arterial173, IMC209,215, os componentes metabólicos como 

o colesterol total208, HDL182,184, o estresse metabólico por hiperglicemia171-173, a inflamação 

crônica tendo associação com a PCR e interleucinas279, e os neuroendócrinos pela avaliação 

dos níveis de cortisol51, DHEA-S162 e catecolaminas280. Reiterando que a avaliação da carga 

alostática trata-se da identificação desses marcadores em níveis subclínicos, entretanto, estudos 

que avaliaram a carga alostática demostraram fortes associações negativas em relação a 

memória episódica e função executiva42,69,82,281, velocidade de processamento e 

conhecimento83, além de ter sido sugerido como um preditor de declínio cognitivo42,69,82. 

Todos os biomarcadores foram amplamente pontuados, com excessão do cortisol 

plasmático (em contraste com o cortisol salivar durante o TSST), e com destaque para a 

hemoglobina glicada, o hormônio DHEA-S e colesterol HDL, pois esses foram os 

biomarcadores que mais influenciaram o escore do ICA no presente estudo, e estão em 

concordância com uma revisão que avaliou a frequência dos biomarcadores do ICA em 58 

estudos sobre carga alostática16. Mais especificamente, assim como outros autores281, a 

hemoglobina glicada foi um dos mediadores primários que mais contribuiu para o ICA, sendo 

neste estudo, o maior preditor de declínio cognitivo, além da epinefrina e pressão sanguínea 

diastólica. Tal fato, condiz com a literatura que retrata a hiperglicemia e o estresse oxidativo 

mitocondrial como um dos eventos primários que levam a disfunção mitocondrial, 

suceptilidade à morte celular, encurtamento do telômero, alterações epigenéticas e senescência, 

sendo que o processo cumulativo desses eventos leva entre outros resultados, ao declínio 

cognitivo11,282. É sugerido que a fragmentação na rede mitocondrial é um evento inicial na 

resposta ao estresse metabólico crônico, podendo ser esse o alvo para intervenções 

preventivas16. Além disso, já é bem esclarecido a relação de causa e efeito entre o estado 

hiperglicêmico e lesão nas células do endotélio vascular cerebral, levando ao comprometimento 

cognitivo e risco para demência vascular171-174, assim como na DA170,174.  
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A elevada frequêcia de valores abaixo do percentil 25 para os dois biomarcadores 

protetores (DHEA-S e colesterol HDL) foram largamente pontuados no ICA. Portanto, é 

possível que essa população esteja mais vulnerável aos efeitos do cortisol, visto que a DHEA é 

considerada um hormonio antagonista dos efeitos do cortisol e também exerce efeitos anti-

oxidantes e anti-inflamatórios. Seus níveis diminuídos estão associados à disfunção e ativação 

do sistema imune161, aumento do estresse oxidativo162 e aterogênese283, contribuindo para 

doenças vasculares. O hormônio DHEA é um precursor da síntese de esteróides anabolizantes 

e é co-liberado com cortisol pelo córtex adrenal em resposta ao estresse. Tanto os níveis 

elevados, quanto diminuídos, foram observados em pacientes com DA164,167. A elevação foi 

sugerida como uma ação protetora contra o estresse oxidativo167, mas ainda não está esclarecido 

o porque esse padrão não é observado em todos os pacientes com DA. A proporção de DHEA 

para o cortisol pode representar um fator de resiliência, visto que em pesquisas envolvendo 

indivíduos com estresse pós-traumático, demonstraram que os níveis de DHEA mais elevados 

foram correlacionados negativamente com a gravidade dos sintomas284. Apesar da elevação dos 

níveis de DHEA ter sido relacionada com melhor desempenho da memória em animais285, a 

suplementação do hormônio em idosos saudáveis, visto que as concentrações da DHEAS 

diminuem com a idade,  não tem demonstrado diferença no comportamento mnemônico286. 

O colesterol HDL representa um mediador secundário da carga alostática e no presente 

estudo seus níveis sub-clínicos representaram uma importante influência no ICA, e, portanto, 

relacionado com o DSM. A razão colesterol total/HDL avaliado em um estudo que comparou 

o ICA com declínio físico e cognitivo entre idosos, mostrou que valores baixos na razão podem 

favorecer para efeitos protetores no desempenho físico e cognitivo281. Os níveis de HDL estão 

forte e positivamente correlacionados com a função cognitiva181,182, podendo ser mediada pela 

doença aterosclerótica187,188 e menor ação anti-inflamatória189 em baixos níveis. Além de seus 

baixos níveis também terem sido associados a demência e gravidade na DA193,194. 

6.3.2 Padrão de estresse agudo e DSM 

Foi observado que quanto menor a concentração de cortisol no período de 

responsividade ao TSST (t = 0 à t = 25 min), maior o DSM. Além disso, os participantes com 

DSM tenderam a apresentar uma concentração menor de cortisol antes de iniciar o TSST (t = 0 

min), embora tivessem a mesma concentração que os participantes sem DSM antes de serem 

informados sobre como seria o teste de estresse agudo (t = - 20m min). Em conjunto, esses 

achados sugerem que, nos participantes com DSM,  a ativação do HPA se inicia tardiamente, 



79 
 

ou seja, somente quando se inicia o TSST e não na fase de antecipação quando eles são 

informados sobre o conteúdo do TSST. Assim, a associação inversa entre AUC responsividade 

e os escores no MAC-Q não significa que os participantes com DSM são hiporresponsivos ao 

um estressor agudo, mas sim que a concentração de cortisol no período de responsividade é 

menor porque eles iniciam o teste com uma concentração menor de cortisol por não terem 

antecipado as demandas ou desafios do TSST. É possível que indivíduos com DSM possuam 

alguma limitação em tarefas que envolvam abstração, julgamento ou percepção e que, por isso, 

não tenham percebido o grau de demanda do teste e assim não tenham tido aumento na 

concentração de cortisol antes de começar o TSST, assim como ocorreu com os indivíduo sem 

DSM.   

Durante o TSST há o aumento das medidas subjetivas de estresse, insegurança 

emocional e ansiedade287, e esses fatores psicológicos são capazes de desencadear respostas de 

estresse desde o período de antecipação, quando os sujeitos são informados que passarão por 

um teste de desempenho sob a avalição de uma banca examinadora.  

A redução do cortisol circulante pode ocorrer após um período prolongado de 

hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal devido ao estresse crônico55, assim um 

padrão de hiporresponsividade pode ser um indicador de estresse crônico.  

O hipocortisolismo também foi relatado em indivíduos saudáveis que vivem sob estresse 

contínuo288,289. Foi observado em indivíduos com estresse crônico e de alta intensidade uma 

diminuição da excreção 17-hidroxicorticosterona (metabolito do cortisol) abaixo da linha de 

base, e mesmo em situações estressoras agudas288,289, além de que, não houve sinais de doença 

como o estresse pós-traumático entre os indivíduos estudados289. O hipocortisolismo também 

foi relatado para indivíduos que possuem alta carga de trabalho e responsabilidade, sendo 

observado por níveis reduzidos de cortisol no pico da manhã, bem como nas respostas de 

cortisol durante os períodos que aumentaram suas responsabilidades (estresse agudo)290. 

Portanto, há na literatura um conjunto de evidências de atividade adrenal reduzida em 

indivíduos que vivem em condições de estresse crônico.  

Existem várias possíveis justificativas para a hipocortisolemia determinadas por 

alterações em diferentes níveis do eixo HPA, como uma biossíntese reduzida em diferentes 

níveis do eixo HPA (CRH do hipotálamo, ACTH da hipófise ou cortisol das glândulas 

suprarrenais) e uma subsequente diminuição da estimulação dos respectivos receptores-alvo, 

pode-se assumir uma falha nas habilidades de auto ajuste ("excesso de ajuste"), gerada por 
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maior sensibilidade ao feedback negativo dos glicocorticoides55. Além desses mecanismos 

básicos, fatores como a natureza do estressor e estilos de enfrentamento podem determinar a 

manifestação do hipocortisolismo52. 

Os mecanismos para o hipocortisolismo pode mudar ao longo do tempo, pois, 

inicialmente, níveis baixos de cortisol podem ser devidos a supressão aumentada do eixo, o que, 

a longo prazo, pode induzir insuficiência e atrofia adrenocortical52.  

Há evidências de que o hipocortisolismo represente uma resposta de defesa para o 

organismo55. A observação de uma atividade do eixo HPA reduzida em combinação com níveis 

mais elevados de citocinas e aumento da prevalência de infecções em distúrbios relacionados 

ao estresse291 foi sugerido que a exposição prolongada ou repetida a estímulos imunes pode 

predispor um indivíduo a uma redução da sinalização de GC´s como um meio disponibilizar 

defesas de um controle inibitório.  

Foi demonstrado um índice de carga alostática significativamente maior em indivíduos 

mais velhos em comparação com mais jovens, com exceção de idosos hipocortisolêmicos que 

tiveram uma carga alostática comparável aos jovens287. 

6.3.3 Autopercepção de estresse crônico e DSM 

Foi observado uma relação estatisticamente significativa entre o escore da EEP e queixa 

de memória mesmo após controlado para idade, sexo, e sintomas depressivos, observamos 

também que quanto maior a intensidade da percepção de estresse, maior a queixa de memória 

ou maior escore no MAC-Q. Essa leitura é corroborada por outro estudo18 que avaliou 

população semelhante e encontrou relação significativa entre DSM e os escores da EEP, além 

disso, foi verificado uma correlação positiva entre as duas variáveis.  

Diante de situações estressoras, real ou interpretadas, respostas alostáticas são ativadas, 

portanto, a coordenação dessas respostas depende da avaliação do cérebro. Embora a ativação 

pontual ou aguda seja adaptável, a ativação crônica do sistema nervoso simpático e do eixo 

HPA expõem os sistemas biológicos constantemente aos efeitos dos hormônios do estresse em 

conjunto com citocinas pró e anti-inflamatórias (mediadores primários)43,44. Os efeitos 

sinérgicos dessas moléculas exercem efeitos primários nas atividades celulares (enzima, 

receptor, canal iônico, genômico) que comprometem a integridade fisiológica dos mecanismos 

alostáticos. Ao longo do tempo, os sistemas biológicos mudam seus próprios intervalos 

operacionais para manter as funções químicas, teciduais e orgânicas diminuídas. Este estágio é 
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referido como os resultados secundários, pelo qual os parâmetros metabólicos (por exemplo, 

insulina, glicose, colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta densidade), cardiovascular 

(por exemplo, pressão arterial sistólica e diastólica) e parâmetros imunes (por exemplo, 

fibrinogênio, PCR) atingem níveis sub-clínicos podendo mensurar de forma precoce a 

desregulação dos sistemas pela medida do ICA16,17.   

 Análises longitudinais tem relacionado a desregulação do eixo HPA como 

consequência da exposição prolongada ao estresse, com uma diminuição no desempenho de 

memória em idosos33,65,69,70,71 e redução no volume do hipocampo e massa cinzenta no córtex 

orbitofrontal72.   

Uma coorte com idosos avaliou em um seguimento de 5 anos a associação do estresse 

percebido com marcadores de imagem por ressonância magnética de doença subclínica 

cerebrovascular, relataram uma frequência de 30% de indivíduos com percepção de alta 

intensidade de estresse e uma significativa e independente associação com infarto cerebral e 

menor volume cerebral, controlando para sintomas depressivos e fatores de risco 

cardiovascular292.  

Um estudo longitudinal baseado na comunidade de idosos (N = 507) com idade ≥ 70 

anos, sem diagnóstico de declínio cognitivo, foi relatado que os níveis elevados de estresse 

percebido estão associados a um maior risco de incidência de CCL em 30% e os resultados 

sugerem que os efeitos do estresse crônico no início da CCL são independentes das 

características demográficas, depressão e do status do alelo ε4 da APOE293. Outros 

estudos145,294,295 relataram que os estressores psicossociais e angústia estão associados de forma 

independente a um risco aumentado de declínio cognitivo. 

O efeito do estresse sobre a cognição pode ser mediado através de múltiplos caminhos 

fisiológicos envolvendo os sistemas nervoso central, neuroendócrino, imune e cardiovascular. 

As alterações neuroendócrinas levam à alteração da estrutura e função do cérebro no córtex pré-

frontal e no hipocampo, dentre outras regiões cerebrais72.   A desregulação do eixo HPA com 

consequente aumento da exposição no hipocampo aos níveis elevados de GCs, podem 

contribuir para o declínio da memória devido ao efeito neurotóxico dos GCs causando a perda 

de neurônios, hipertrofia glial no hipocampo63,64,  encurtamento dos dendritos com consequente 

atrofia hipocampal65, o consequente estado hiperglicêmico resulta em alterações do endotélio 

vascular, anatômicas e funcionais de estruturas cerebrais relacionadas ao desempenho 

cognitivo66, inibição da LTP no hipocampo74-76, redução do (BDNF) e alterações nas NCAM´s 
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no hipocampo e em outras regiões cerebrais80.  A neuroinflamação observada no hipocampo 

após a exposição ao estresse crônico relacionou o aumento de citocinas pró-inflamatórias (IL-

1 Beta; IL-6; TNF-alfa), ativação microglial e recrutamento de monócitos no hipocampo caudal, 

ao prejuízo temporário da memória operacional e prejuízo na neurogênese.  Além disso, o 

estresse crônico e a administração de glicocorticóides em animais, mostraram aumentar a 

formação de peptídeo Aβ cerebral e induzir a hiperfosforilação da proteína tau no hipocampo e 

no córtex pré-frontal, com comprometimento cognitivo nas tarefas de aprendizagem e 

memória174,158,159. A memória e a cognição também podem ser afetadas indiretamente e através 

do aumento da incidência de doenças cardiovasculares296. 

No presente estudo foi demonstrado que a desregulação dos sistemas orgânicos, a partir 

da mensuração da carga alostática, o perfil de hiporresposta devido a falta de antecipação ao 

estresse agudo, além da autopercepção de estresse se associaram com a queixa de declínio da 

memória, o que permite inferir que o estresse crônico influencia na intensidade com que a 

pessoa se queixa da sua memória. Esta associação pode indicar que o DSM seja um indicador 

secundário de carga alostática, ou seja, de desregulação dos sistemas envolvidos na resposta de 

estresse em condição crônica.  

Apesar de muitos estudos relacionarem o DSM com a sintomatologia depressiva e traços 

de personalidade, a queixa no desempenho da memória na população idosa vem sendo 

investigada quanto sua potencialidade para o desemvolvimento de quadro demencial, além de 

ser um fator que pode comprometer a qualidade de seu envelhecimento. O estresse crônico é 

um fator de risco para declínio cognitivo e demência, e os achados desse estudo demonstraram 

que o DSM possui significativa associação com estresse crônico, ademais, muitos marcadores 

do ICA também estão associados com o declínio cognitivo e com a DA. Portanto, considerando 

a associação entre a tríade, DSM, estresse crônico e demência, o ICA pode ser uma ferramenta 

importante para identificação precoce dos casos de risco para desenvolver CCL e demência. 

Além disso, o estresse é um fator de risco potencialmente modificável e o estresse percebido 

deve ser considerado alvo de intervenções preventivas. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Embora no presente estudo ter sido observado a relação entre DSM e indicadores de 

estresse crônico, parte da amostra não foi selecionada aleatoriamente, o que pode implicar em 

viés de seleção.  

A abordagem transversal não permite a inferência de relação entre causa e efeito, 

portanto, são necessários estudos longitudinais com esse objetivo. Outra limitação trata-se de 

não ter sido pesquisado quais os tipos de estressores que eram percebidos como fonte de 

estresse.    
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8. CONCLUSÃO 

O DSM está associado com indicadores psicológicos e biológicos de estresse crônico. 

Quanto maior o DSM, maior a auto-percepção de estresse e o índice de carga alostática, 

indicador que representa o desgaste dos sistemas envolvidos na reação de estresse. Além disso, 

quanto maior o DSM menor a concentração de cortisol no período de responsividade ao um 

estressor psicossocial agudo. Ademais, os participantes com DSM tenderam a apresentar 

concentração de cortisol menor minutos antes da exposição ao estresse agudo, momento no qual 

eles foram informados sobre as tarefas do teste, indicando uma menor antecipação do desafio 

previsto no teste.  

Em conjunto, esses achados demonstram que a queixa de prejuízo da memória está 

associada com indicadores psicológicos e biológicos de estresse crônico, sinalizando um 

desgaste dos sistemas alvo da resposta de estresse e, portanto, maior risco para o adoecimento 

por transtornos cognitivos. 

As associações entre os indicadores biológicos e psicológicos do estresse e DSM 

demonstrada neste estudo, e, considerando que o estresse e o DSM também estão associados 

com a progressão para um quadro demencial, justificam o empenho em estudos que buscam 

compreender os estágios podrômicos da neurodegeneração e desenvolvimento de estratégias 

mais acertivas para a prevenção de demência. Além disso, a queixa de memória é relatada como 

um estressor importante entre os idosos, podendo esse fator contribuir para o aumento da carga 

alostática e prejudicar a qualidade de vida.      
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Exposição a contaminantes ambientais e declínio cognitivo em idosos saudáveis: influência sobre 

o estresse psicológico e estresse oxidativo 

 

Prezado senhor (a): 

O Grupo de Estudos da Neurobiologia do Estresse e suas Desordens (GENED) do Departamento de 

Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, sob a coordenação da Profa. Dra. Deborah 

Suchecki, está desenvolvendo um estudo transversal com o objetivo de verificar se a exposição a 

substâncias como chumbo, policloreto de bifenilas e pesticidas organoclorados persistentes pode alterar 

a reação de estresse e, consequentemente a memória, atenção e linguagem de idosos residentes na região 

metropolitana de São Paulo. Para isso vimos pedir sua autorização para incluí-lo no grupo de estudo, 

solicitando que responda a alguns questionários e testes para avaliar sua memória, atenção, linguagem 

e estresse. Estes testes serão realizados em duas etapas.  

Na primeira etapa consiste de uma entrevista individual a ser conduzida no centro de estudos do 

Departamento de Psicobiologia da UNIFESP, no qual serão aplicados testes para avaliar sua memória e 

estresse subjetivo. Além disso, neste mesmo dia serão coletadas amostras de sangue por punção 

periférica da veia de seu antebraço para análise de seu estado geral de saúde e para avaliar a chumbo, 

policloreto de bifenila e pesticidas organoclorados em seu sangue, considerado contaminantes 

ambientais. Após a coleta de sangue será fornecido material para recolher amostra de sua saliva que será 

coletada em seu domicílio. Para coletar a saliva será necessário que o Sr(a) mastigue um pedaço de 

algodão por aproximadamente 03 minutos. Este material servirá para analisar a dosagem de cortisol em 

seu corpo, um hormônio relacionado ao estresse.  

Na segunda etapa, você retornará à UNIFESP para um teste de avaliação de sua habilidade de 

linguagem e comunicação, sendo necessária nova coleta de sua saliva.. Esclarecemos que a data e 

horário para realização de tais procedimentos serão previamente agendados de acordo com sua 

disponibilidade e conveniência. 

Embora os procedimentos de coleta de sangue e saliva representem risco mínimo à sua saúde e bem-

estar, ressaltamos que caso surja algum desconforto ao longo de sua participação no estudo o sr(a) 

poderá retirar seu consentimento de participação a qualquer momento sem que haja prejuízo ao sr(a).  

Esclarecemos que não há benefício direto ao participante do estudo, uma vez que se trata de um 

estudo exploratório testando a hipótese de que certos contaminantes ambientais podem prejudicar a 

memória e a resposta ao estresse. Assim, somente ao final do estudo poderemos concluir se a exposição 

a estes contaminantes pode ou não prejudicar sua cognição. Entretanto, a partir desta avaliação poderá 

ser informado sobre como está seu desempenho cognitivo, bem como se encontram sua saúde em relação 

ao exames de sangue e saliva realizados.  

Ademais, garantimos ao senhor acesso, em qualquer etapa do estudo, aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Deborah 

Suchecki que pode ser encontrada na Rua Napoleão de Barros, n. 925, telefone (11) 5539 0155. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. Além disso, todas as 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum paciente.  

mailto:cepunifesp@epm.br
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O Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa que sejam 

de conhecimento dos pesquisadores. Ressaltamos que não haverá despesas pessoais para o sr(a) em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames, consultas, despesas com transporte ou refeição nos dias em 

que o senhor tiver de comparecer ao centro de estudos. Também não haverá compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa. 

 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo, com nexo 

causal comprovado, o sr(a) tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 

legalmente estabelecidas. Ademais, o pesquisador responsável se compromete a utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “Exposição a contaminantes ambientais e declínio cognitivo em idosos 

saudáveis: influência sobre o estresse psicológico e estresse oxidativo”. 

Eu discuti com o Dra Deborah Suchecki sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são 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 garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

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 neste Serviço. 

 

 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

 

 

Assinatura da testemunha 

 

 

 

Data         /       /        

para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        
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ANEXO D 

“MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL” 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL – pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta correta) 

A. Que dia é hoje? 

B. Em que mês estamos? 

C. Em que ano estamos? 

D. Em que dia da semana estamos?   

E. Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos uma hora) 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL – pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta correta) 

• Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala – apontando para o chão) 

• Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa de 

repouso, própria casa) 

• Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 

• Em que cidade nós estamos? 

• Em que Estado nós estamos? 

MEMÓRIA IMEDIATA – Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, vaso tijolo 

(dê um ponto para cada palavra repetida acertadamente na 1a vez, embora possa repeti-las até três 

vezes para o aprendizado, se houver erros). Use palavras não relacionadas. 

CÁLCULO: subtração de 7 seriadamente (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65). Considere um ponto 

para cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se o examinado 

espontaneamente se autocorrigir. 

EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de repetir – dê um 

ponto para cada resposta correta. 

NOMEAÇÃO: peça ao sujeito para nomear os objetos mostrados (relógio, caneta) – 1 ponto para 

cada. 

REPETIÇÃO: Preste atenção – vou lhe dizer uma frase e quero que você repita depois de mim: 

“Nem aqui, nem ali, nem lá” – Considere somente se a repetição for perfeita (1 ponto). 

COMANDO: Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 ponto) e coloque-o no 

chão (1 ponto). Total de 3 pontos. Se o sujeito pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas. 

 LEITURA: Mostre a frase escrita “FECHE OS OLHOS” e peça para o sujeito fazer o que está sendo 

mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando.  

FRASE: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado, ajude com: 

alguma frase que tenha começo, meio e fim, alguma que aconteceu hoje; alguma coisa que queira 

dizer. Para a correção não são considerados erros gramaticais ou ortográficos (1 ponto). 

CÓPIA DO DESENHO: mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. Considere apenas se 

houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos), formando uma figura de quatro lados oi com dois 

ângulos (1 ponto). 

 

Escore: ______/ 30. 
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ANEXO E 

ESCALA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL (IQCODE) 
Gostaria que você se lembrasse como seu familiar estava há 10 anos atrás, e compare com o estado em 

que ele(a) está agora. As questões abaixo são situações nas quais esta pessoa usa sua memória ou raciocínio e você 

indicará se estas situações melhoraram, pioraram ou se permaneceram do mesmo jeito, nos últimos dez anos. Por 

exemplo, se há 10 anos atrás esta pessoa sempre se esquecia onde guardava suas coisas, e ainda se esquece, isto 

seria considerado como “não muito alterado”. 

Marque com um “X” na resposta apropriada. Se a pessoa nunca fez determinada função ou tarefa, marque 

“não se aplica”. Se o familiar não tem certeza ou desconhece alguma informação, marque “não sabe”. 

Comparada há 10 anos trás, como essa pessoa 

está em:  

Muito 

Melhor 

Melhor Não 

muito 

alterado 

Pior Muito 

pior 

Não 

se 

aplica 

Não 

Sabe 

1. reconhecer familiares e amigos        

2. Lembrar-se do nome dos familiares amigos        

3. Lembrar-se de coisas sobre os familiares        

4. Lembrar-se de coisas que aconteceram há pouco 

tempo 

       

5. Lembrar-se de conversas dos últimos dias        

6. Esquecer o que ele(a) queria dizer no meio da 

conversa 

       

7. Lembrar-se do seu endereço e telefone        

8. Lembrar-se em que dia e mês estamos        

9. Lembrar onde as coisas estão guardadas (ex. 

roupa, talheres etc) 

       

10. Lembrar onde achar coisas que foram 

guardadas em lugar diferente do de que de 

costume (ex: óculos, dinheiro, chaves) 

       

11. Adaptar-se a mudanças em sua rotina        

12. Saber usar aparelhos domésticos que já 

conhece 

       

13. Aprender a usar um aparelho doméstico novo        

14. Aprender novas coisas em geral        

15. Lembrar-se de coisas que aconteceram quando 

ele(a) era jovem 

       

16. Lembrar-se de coisas que ele(a) aprendeu 

quando era jovem 

       

17. Entender o significado de palavras pouco 

comuns 

       

18. Entender artigos de revista e de jornal        

19. Acompanhar uma história em um livro ou na 

televisão (ex. novelas, seriados, filmes) 

       

20. Escrever uma carta para amigos ou para 

negócios 

       

21. Conhecer fatos históricos importantes do 

passado. 

       

22. Tomar decisões em questões do dia-a-dia        

23. Lidar com dinheiro para fazer compras        

24. Lidar com suas finanças, por exemplo, pensão, 

coisas de banco 

       

25. .Lidar com outros problemas concretos do dia-

a-dia, como por exemplo, saber quanta comida 

comprar, quanto tempo transcorreu entre as visitas 

de familiares ou amigos 

       

26. Compreender o que se passa a sua volta        

Sub-total (soma dos itens assinalados nas colunas)        

Total (multiplicar o sub-total de cada coluna pelo 

número indicado) 

       

Total geral (soma dos resultados das 7 colunas)        
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ANEXO F 

ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO  

 
As questões seguintes se referem aos seus sentimentos e pensamentos durante o último mês. Para cada 

questão, solicitamos que você estipule com qual frequência determinados sentimentos e pensamentos 

ocorrem. Embora, algumas das questões pareçam ser semelhantes no conteúdo, existem diferenças sutis 

entre elas. Por isso, solicitamos que você tente responder cada uma das questões de forma independente. 

Por favor, tente responder cada uma das questões rapidamente e espontaneamente. Você não deve 

considerar ocorrência de sentimentos ou pensamentos específicos durante o último mês, apenas tente 

fornecer uma estimativa fiel. 

Solicitamos que você escolha uma das cinco seguintes respostas:  

0 Nunca; 1 Quase nunca; 2 Às vezes; 3 Frequentemente; 4 Muito frequentemente 

 

 
 
 

Com que frequência durante o último mês... 

N
u

n
ca 

Q
u

ase
 n

u
n

ca 

À
s ve

ze
s 

Fre
q

u
e

n
te

m
en

te
 

M
u

ito
 

fre
q

u
e

n
tem

e
n

te
 

1. ...você ficou triste por causa de algo que aconteceu 
inesperadamente?  

0 1 2 3 4 

2. ...você tem se sentido incapaz de controlar coisas importantes 
na sua vida?  

0 1 2 3 4 

3. ... você tem se sentido nervoso e “estressado”? 0 1 2 3 4 

4. ... você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da 
vida? 

0 1 2 3 4 

5. ... você tem sentido que está lidando bem as mudanças 
importantes que estão ocorrendo em sua vida? 

0 1 2 3 4 

6. ... você tem se sentido confiante na sua habilidade de resolver 
problemas pessoais?  

0 1 2 3 4 

7. ... você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo 
com a sua vontade?  

0 1 2 3 4 

8. ... você tem achado que não conseguiria lidar com todas as 
coisas que você tem que fazer? 

0 1 2 3 4 

9. ... você tem conseguido controlar as irritações em sua vida?  0 1 2 3 4 

10. ... você tem sentido que as coisas estão sob o seu controle?  0 1 2 3 4 

11. ...você tem ficado irritado porque as coisas que acontecem 
estão fora do seu controle?  

0 1 2 3 4 

12. ... você tem se encontrado pensando sobre as coisas que deve 
fazer?  

0 1 2 3 4 

13. ... você tem conseguido controlar a maneira como gasta seu 
tempo?  

0 1 2 3 4 

14. ... você tem sentido que as dificuldades se acumulam a ponto 
de você acreditar que não pode superá-las? 

0 1 2 3 4 

 

 

 

ANEXO G 



120 
 

 
 

QUESTIONÁRIO DE QUEIXAS SUBJETIVAS DE MEMÓRIA (MAC-Q)  

Versão Brasileira (adaptada por Xavier): Questionário de Queixas Subjetivas de Memória. 

Comparado com: “Como o Sr. (a) era aos 40 anos, como o Sr. (a) descreveria a sua capacidade 

para realizar as seguintes tarefas que envolvem a memória: 

  
Muito 

melhor 
agora (1) 

Um pouco 
melhor 

agora (2) 

Sem 
mudança 

(3) 

Um pouco 
pior agora 

(4) 

Muito pior 
agora (5) 

1.Lembrar o nome de 
pessoas que acabou de  
conhecer. 

          

2.Lembrar o número do 
telefone que usa pelo 
menos uma vez por 
semana. 

          

3.Lembrar onde colocou 
objetos (ex. chaves) 

          

4.Lembrar notícias de uma  
revista ou da televisão. 

          

5.Lembrar coisas que 
pretendia comprar quando 
chega ao local. 

          

6.Em geral, como 
descreveria sua memória 
comparada aos 40 anos de 
idade? 

          

OBS: as cinco primeiras perguntas são pontuadas da seguinte forma: muito melhor agora (1 ponto); um 

pouco melhor agora (2 pontos); sem mudança (3 pontos); um pouco pior agora (4 pontos); muito pior 

agora (5 pontos).  Já a pergunta seis é pontuada da seguinte forma: muito melhor agora (2 pontos); um 

pouco melhor agora (4 pontos); sem mudança (6 pontos); um pouco pior agora (8 pontos); muito pior 

agora (10 pontos). 

A pontuação no teste pode variar de 7 pontos até 35, sendo a pontuação máxima relacionada com 

percepção subjetiva de disfunção na memória. 

 

 ANEXO H  

ESCALA DE DEPRESSÃO EM GERIATRIA 
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1. Você está basicamente satisfeito com sua vida?    Não  Sim 

2. Você deixou muitos de seus interesses?      Não   Sim 

3. Você sente que sua vida está vazia?     Não   Sim 

4. Você se aborrece com frequência?     Não   Sim 

5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?   Não   Sim 

6. Você tem medo que algum mal vai lhe acontecer?   Não  Sim 

7. Você se sente feliz a maior parte do tempo?    Não   Sim 

8. Você sente que sua situação não tem saída?    Não  Sim 

9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?   Não  Sim 

10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?    Não            Sim 

11. Você acha maravilhoso estar vivo?     Não  Sim 

12. Você se sente inútil nas atuais circunstâncias?    Não  Sim 

13. Você se sente cheio de energia?      Não  Sim 

14. Você acha que sua situação é sem esperança?    Não  Sim 

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?  Não  Sim 

 

 

 

 

 


