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RESUMO 

 

Zaninotto ALC. Estudo prospectivo dos aspectos neuropsicológicos e da 

qualidade de vida de doentes com lesão axonial difusa traumática [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

  

 

Introdução: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é o maior problema de saúde 
pública nos países ocidentais. A lesão axonial difusa (LAD) é uma das mais 
importantes causas de sequelas neurológicas e resultam do comprometimento da 
substância branca causada por forças rotacionais e/ou aceleração/  desaceleração no 
parênquima encefálico que tensiona e lesa os axônios. Apesar dos doentes com TCE 
apresentarem déficits neurológicos transitórios, as mudanças cognitivas podem ser 
persistentes, especialmente em lesões moderadas e severas. Até o momento poucos 
estudos analisaram aspectos neuropsicológicos de doentes com LAD. Método: Estudo 
unicêntrico, prospectivo, exploratório, com braço único e três níveis de medidas 
repetidas. Quarenta doentes com LAD de ambos os sexos, com idade entre 18 e 55 
anos foram avaliados na fase 1 (até 3 meses após o trauma), fase 2 (6 meses) e fase 3 
(12 meses). Na fase 1 avaliou-se os sintomas depressivos (BDI), ansiosos (IDATE), 
qualidade de vida (QV SF-36) e sobrecarga do cuidador (Zarit  Burden Interview). Na 
fase foram avaliadas as mesmas variáveis, acrescida da avaliação cognitiva (QI, 
memória episódica verbal e visuoespacial, processos atencionais, funções executivas, 
coordenação motora). Na fase 3 repetimos o procedimento da fase 2. Resultados: Não 
houve diferença significativa dos sintomas depressivos, de ansiedade, sobrecarga do 
cuidador nas fases 1, 2 e 3. Constatamos melhora significativa na memória episódica 
verbal e visuoespacial (p<0,05), dos processos atencionais (p<0,05). O QI e a idade do 
doente foram preditores para desempenho dos doentes em diversos testes, o mesmo 
não foi observado em relação a gravidade do trauma. Conclusão: O estudo mostrou 

melhora espontânea da memória episódica e dos processos atencionais em doentes 
com LAD no primeiro ano após o trauma. Esses resultados foram independentes da 
gravidade do trauma e dos sintomas depressivos, ansiosos e da QV dos doentes.   
Esses achados podem estar associados à neuroplasticidade, evidenciando-se janela 
terapêutica importante no primeiro ano após o trama.  

 

Descritores: traumatismos encefálicos; memória; cognição; depressão; ansiedade; 

qualidade de vida; testes neuropsicologicos; cuidadores. 

 



ABSTRACT 

Zaninotto ALC. Prospective study of the neuropsychological aspects and quality of life 

of patients with traumatic diffuse axonal injury [Thesis]. São 

Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 

 

Introduction: Traumatic brain injury (TBI) is a major public health problem in Western 

countries. Diffuse axonal injury (DAI) is one of the most important causes of 
neurological damage and result of white matter impairment caused by rotational forces 
and / or acceleration / deceleration in the brain parenchyma tenses and damages the 
axons. Although patients with TBI present transient neurological deficits, cognitive 
changes may be persistent, especially in moderate and severe injuries. To date few 
studies have examined neuropsychological aspects of patients with DAI. Method: 

single-center study, prospective, exploratory, with one arm design and three levels of 
repeated measures. Forty patients with LAD, both sexes, aged 18 to 55 were evaluated 
in phase 1 (up to 3 months after the trauma), phase 2 (6 months) and phase 3 (12 
months). In phase 1 we evaluated depressive symptoms (BDI), anxiety (STAI), quality 
of life (QoL SF-36) and caregiver burden (Zarit Burden Interview). In phase 2 were 
evaluated the same variables, plus the cognitive assessment (IQ, verbal and 
visuospatial episodic memory, attentional processes, executive functions, motor 
coordination). In phase 3 we repeat the procedure from step 2. Results: No significant 

differences in depressive symptoms, anxiety, and caregiver burden in phases 1, 2 and 
3. We found significant improvement in verbal and visuospatial episodic memory (p 
<0.05), of the attentional processes (p <0.05). The IQ and patient age were predictors 
for performance of patients in several tests, the same was not observed for the severity 
of the trauma. Conclusion: The study showed spontaneous improvement of episodic 
memory and attentional processes in patients with LAD in the first year after the trauma. 
These results were independent of the severity of the trauma and depressive 
symptoms, anxiety and QoL of the patients. These findings may be associated with 
neuroplasticity, demonstrating important therapeutic window in the first year after the 
trauma. 

 

 

 

 

Descriptors: brain injuries; diffuse axonial injury; memory; cognition; depression; 

anxiety; quality of life; neuropsychological tests; caregivers; prospectives studies. 
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1. Introdução 
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O traumatismo craniencefálico (TCE) é caracterizado como qualquer lesão 

causada por trauma externo, apresentando como consequência lesões anatômicas 

do crânio, tais como, fratura ou laceração do couro cabeludo, e comprometimento 

funcional das meninges, encéfalo ou vasos. As alterações cerebrais podem resultar 

em déficits momentâneos ou permanentes, de natureza física e neuropsicológica 

(cognitiva, comportamental e emocional), (1-5). Por ser considerado um dos maiores 

problemas econômicos nos países ocidentais, os gastos em saúde pública 

decorrente do tratamento de TCE nos Estados Unidos no ano de 2000 foi de 406 

bilhões de dólares; sendo 80 bilhões para tratamento médico e $326 bilhões devido 

a perda de produtividade (6). No Brasil os dados epidemiológicos não diferem dos 

demais países, com aumento progressivo anual da taxa de acidentes resultando em 

TCE cuja prevalência é adultos jovens do sexo masculino. No Brasil, os principais 

mecanismos envolvidos neste tipo de trauma referem-se aos acidentes 

motociclísticos e automobilísticos (7-9), que resultam- principalmente em traumas 

fechados. 

Desde meados da década de 80, estudos têm mostrado que os diferentes 

tipos de traumas fechados apresentam evolução distinta. Gennarelli et al (10) 

verificaram que o prognóstico de doentes com traumas focais é diferente daqueles 

que sofreram trauma difuso. Apesar da incidência do trauma focal ser um pouco 

maior do que no trauma difuso, o índice de mortalidade causado pelo trauma difuso 

é maior, assim como o índice de incapacidade por ele gerado(10). A lesão axonial 

difusa (LAD) é um dos tipos de trauma fechado e uma das mais importantes causas 

de sequelas neurológicas em doentes com TCE, causada por forças de aceleração/ 

desaceleração com alteração neuronal difusa, especialmente dos axônios, 

provocando alterações funcionais globais, tanto cognitivas quanto motoras, 

sensitivas e autonômicas. A degeneração walleriana desencadeada pela LAD pode 

ser contínua, com duração de meses a anos após a lesão (11). 

Os prejuízos cognitivos decorrentes da LAD são a manifestação de danos 

em redes críticas entre o córtex e a substância branca de estruturas profundas. 

Estudos transversais demonstraram associação entre a LAD e o comprometimento 
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de funções executivas, atenção e memória. Aspectos cognitivos e comportamentais 

após lesão cerebral difusa podem resultar em raciocínio rígido e concreto, 

inflexibilidade e lentificação do processamento e da velocidade de resposta dos 

doentes quando comparado a um grupo controle (12, 13). Sintomas cognitivos e 

alterações do humor tendem a ser mais graves imediatamente após a lesão, 

podendo se manifestar de maneira transitória (14, 15). Além dos aspectos 

cognitivos, estudos indicaram que alterações psiquiátricas são comuns em doentes 

com TCE, especialmente no espectro depressivo e ansioso (16-19). Existem 

evidências que associam a existência da depressão com a atrofia de regiões 

encefálicas específicas, como: o sistema límbico, o córtex pré-frontal e o giro 

cingulado anterior (20, 21) e o volume da substância cinzenta (22).  

A qualidade de vida (QV) está comumente comprometida nos doentes após 

o TCE e tem se tornado importante fator a ser avaliado. Outro fator importante 

consiste no impacto da doença no âmbito familiar, especialmente na sobrecarga do 

cuidador. Estudos mostraram o impacto no TCE em diversos domínios avaliados por 

escalas de QV na população brasileira (23-25), porém até o momento não foram 

encontrados estudos que analisassem de maneira prospectiva a QV de vítimas de 

TCE com diagnóstico de LAD. 

Poucos estudos até o momento avaliaram a cognição e o humor de forma 

prospectiva em grupos homogêneos de doentes que foram vítimas de TCE-LAD. 

Partindo desta premissa, o objetivo desse estudo foi investigar a cognição, os 

sintomas depressivos, ansiosos, e a qualidade de vida e sobrecarga do cuidador de 

doentes com diagnóstico de LAD no período de um ano.  

Com o seguimento ambulatorial de 12 meses, espera-se compreender o 

curso natural da LAD, verificar quais as funções podem ser mais plásticas e assim 

no futuro próximo conseguir elaborar estratégias de intervenção focadas às 

necessidades dos doentes com TCE-LAD. 
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2. Objetivos 
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2.1. Objetivo primário 

 

Avaliar as funções cognitivas de doentes com lesão axonial difusa moderada 

e grave seis meses e 12 meses após o trauma. 

 

 

2.2. Objetivos secundários 

 

Avaliação prospectiva de doentes com lesão axonial difusa moderada e 

grave nas diferentes fases do estudo,  as seguintes variáveis: 

 Avaliar a qualidade de vida do doente; 

 Avaliar a sobrecarga do cuidador; 

 Identificar a existência e intensidade dos sintomas depressivos; 

 Identificar a existência e intensidade dos sintomas ansiosos; 

 Verificar o impacto da gravidade da lesão nos resultados 

neuropsicológicos dos doentes. 
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A estratégia utilizada para esta revisão foi de busca nas bases MEDLINE, 

Pubmed e Web of Science para identificação dos artigos publicados até março de 

2016. O objetivo foi identificar estudos relevantes sobre a lesão axonial difusa (LAD) 

e traumatismo craniencefálico (TCE), e as alterações neuropsicológicas e 

psiquiátricas decorrentes do trauma. As palavras-chave utilizadas foram: diffuse 

axonial injury ou DAI, traumatic brain injury ou TBI, cognition, memory, executive 

function, attention, quality of life, depression, anxiety, symptoms. Utilizou-se a 

ferramenta "Related Articles" para a seleção dos artigos relevantes adicionais. 

Foram utilizados também livros da área da neuropsicologia, como Compendium of 

Neuropsychological tests (26), para a descrição dos instrumentos utilizados. Os 

estudos não publicados em língua inglesa, espanhola ou portuguesa, e aqueles em 

que não foi possível avaliar o texto completo, não foram incluídos na pesquisa.  

 

 

3.1. Aspectos históricos da lesão axonial difusa 

 

O termo “lesão axonial” foi estabelecido após anos de pesquisa laboratoriais 

e casos clínicos. Adams et al. (27) caracterizaram a patologia axonial em uma 

amostra de doentes que sofreram TCE e introduziram o termo universalmente aceito 

como lesão axonial difusa (LAD). Dessa forma a descrição clássica da LAD consiste 

na manifestação da síndrome clínico-patológica, na qual o doente, no momento do 

trauma, fica um período inconsciente. No momento da autópsia encefálica, são 

encontradas lesões axonais generalizadas no hemisfério cerebral, cerebelo e tronco 

encefálico (11). 

Embora o emprego do termo LAD como conhecido atualmente seja recente, 

muitos estudos experimentais foram realizados a fim de se compreender a atuação 

dos diferentes mecanismos de trauma e seus desfechos anatomopatológicos. 

No início da década de 40, Denny-Brown e Russell, para compreenderem a 

patogênese da lesão difusa, reproduziram experimentos que submetiam gatos a 

altas velocidades, produzindo concussão (28). Apesar de resultar em concussão 
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leve, os autores não foram capazes de reproduzir trauma persistente e coma em 

situação experimental. Nos anos seguintes, Windle et al. (29) reportaram uma série 

de experimentos nas quais pretendiam verificar os efeitos dos golpes na região do 

pedúnculo em porcos, gatos e macacos. Após o período experimental de trauma, os 

autores verificaram alterações microscópicas como a cromatólise nos neurônios do 

tronco encefálico, no núcleo rubro, no trato espinal e núcleo trigeminal e no núcleo 

vestibular medial (29). No ano seguinte, Tedeschi (30) expandiu os achados de 

Windler et al. e verificou que as concussões experimentais progrediam no período de 

2 meses após as lesões e resultaram em mudanças patológicas difusas, 

especialmente em animais que sofreram lesão por intervalos mais longos. O mesmo 

autor observou que, tanto a bainha de mielina quanto as células da glia sofreram 

degeneração após o período mais prolongado pós o trauma. Já no final da década 

40, Windle complementou seus próprios achados e descreveu as mudanças na 

mielina causadas pelo impacto da concussão no método experimental em porcos 

(31). Essas alterações na mielina foram observadas na comissura anterior, no 

cíngulo e nos tratos ascendentes do tronco encefálico.  

Na década de 50, Chason et al. (32) realizaram estudo patológico após 

lesões experimentais em cachorros e verificaram que as cabeças que foram contidas 

em apoio firme sofreram mais cromatólise central da formação reticular medular 

medial e lateral do que aquele em que o apoio era livremente móvel durante o 

experimento.  Nesse mesmo período, apesar de todos esses resultados 

experimentais, a primeira descrição neuropatológica do trauma difuso da substância 

branca foi publicada por Strich, em 1956. O autor sugeriu que se a lesão fosse 

provocada pelo cisalhamento das fibras nervosas no momento do trauma, 

possivelmente resultaria numa perda de volume encefálico significativo (33). Anos 

depois, na década de 60, autores descreveram que essas alterações volumétricas 

poderiam estar relacionadas às alterações na substancia branca encefálica (34, 35), 

o que mais tarde seria conhecido como lesão da substância branca decorrente do 

impacto imediato (36) e lesão de cisalhamento da substância branca (37). 

Na década de 70, surgiu o termo punch-drunk syndrome (38). Os autores 

estudaram as características histopatológicas de 15 boxeadores e verificaram 

padrão de alterações encefálicas semelhantes aos de alcoolistas crônicos. 
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Apenas no início da década de 80, Gennarelli et al. foram capazes de 

reproduzir experimentalmente lesão axonial difusa em macacos (39, 40). O grupo 

publicou a técnica experimental em primatas utilizando uma máquina de aceleração/ 

desaceleração a fim de estudar a ação da inércia sob o encéfalo. Os resultados 

encontrados foram idênticos aos da lesão axonial difusa que ocorre nos humanos, 

com lesões focais no corpo caloso e no tronco encefálico na região rostral e lesões 

microscópicas difusas nos axônios. Os autores conseguiram mostrar, com esses 

experimentos, os diversos níveis de gravidade da LAD: grau 1, evidências 

microscópicas de lesão difusa nos  axônios, sem lesões focais; grau 2, lesão no 

corpo caloso; e grau 3, somam-se as lesões grau 1 e 2 às lesões no tronco 

encefálico. Os animais que sofreram LAD grau 1 apresentaram incapacidade 

moderada, aqueles com grau 2 sofreram incapacidade grave e os animais que 

sofreram lesão grau 3 também apresentaram incapacidade grave, sendo que alguns 

passaram por um período prolongado de coma e muitos faleceram.   

Modelos como estes indicaram que o grau de dano axonial produzido está 

diretamente relacionado com o grau com que os axônios são alterados 

mecanicamente, no qual a deformação por estiramento é provavelmente o fator mais 

importante. No mesmo ano, Adams et al. (27) complementaram os achados 

experimentais do grupo de Gennarelli, conhecida nesse período como Lesão Difusa 

da Substância Branca e caracterizou esse tipo de lesão em doentes falecido, por 

meio da análise anatomopatológica, e identificou: lesão focal no corpo caloso, lesões 

focais no tronco encefálico e lesões difusas nos axônios.  

No final da década de 80, o termo lesão axonial difusa (LAD) é consolidado 

para descrever a lesão com um espectro de gravidade de moderado a grave, na 

qual o doente esteve inconsciente no momento do trauma, não apresentou 

intervalos de lucidez, podendo permanecer em estado vegetativo e até resultar em 

morte. Então, a LAD passa a ser caracterizada pela torção dos axônios na 

substância branca por todo o hemisfério cerebral, no cerebelo e no tronco 

encefálico, com evidências microscópicas mais do que macroscópicas (40-42). 

Nesse mesmo período, os achados nos doentes mostraram que semanas após a 

lesão, os sobreviventes à LAD apresentavam alargamento ventricular progressivo 

resultante de perda de volume da sustância branca (43, 44) tanto logo após o 
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trauma, também chamado como axotomia primária, como também num período 

subsequente, o qual foi nomeado de axotomia secundária. Os autores levantaram a 

hipótese de que a principal intercorrência na LAD acontece no período posterior ao 

trauma, ou seja, no período da axotomia secundária (44). 

A axotomia secundária foi descrita experimentalmente por Erb e Povlishock 

em testes realizados em gatos, na qual ocorre interrupção no transporte de fluxo, 

resultando em axotomia progressiva (45). Adams et al. em 1991 foram além dos 

achados experimentais e hipotetizaram que a axotomia secundária ocorre quando 

existem anormalidades estruturais nos nódulos de Ranvier, entrada excessiva de 

cálcio, alterações nas vesículas ligadas à membrana do axoplasma, no retículo 

endoplasmático liso e em grupos de neurofilamentos (44). Essas alterações 

progressivas ocorrem em período de seis a 12 horas, até a formação do clássico 

inchaço axonial e consequentemente a degeneração axonial secundária. 

Portanto, a LAD é normalmente consequência de trauma grave, cujo dano 

ocorre em uma área encefálica ampla, envolvendo células neuronais, especialmente 

axônios, resultando em lesões extensas nos tratos da substância branca, com 

axotomia primária e especialmente secundária, degeneração walleriana, acarretando 

em sequelas neuropsicológicas importantes. 

 

 

3.2. Caracterização do traumatismo craniencefálico e da lesão axonial 

difusa 

 

As alterações de natureza física pós TCE compreendem alterações 

musculoesqueléticas, distúrbios cardiovasculares, disfunções endocrinológicas, 

visuais, alterações no trato intestinal e urinário, bem como na dinâmica respiratória, 

além de comprometimentos no sistema sensório-motor (46-48). 

A escala de coma de Glasgow (ECG) é utilizada mundialmente na prática 

clínica para a avaliação de doentes com lesões encefálicas a fim de mensurar o 
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nível de consciência por meio de algumas variáveis: abertura ocular, comunicação, 

resposta a comandos e movimentação das extremidades (49). A ECG pode ser 

utilizada como indicador prognóstico, por meio da previsão do resultado funcional e 

é subdividida categoricamente pela gravidade do traumatismo craniano por meio da 

pontuação: trauma leve (13 a 15), moderada (9 a 12) e grave (inferior ou igual a 8). 

No presente estudo, a pontuação da ECG foi feita no momento da admissão do 

doente no pronto socorro.  

As lesões causadas pelo TCE são classificadas em traumas fechados e 

abertos. Os traumas fechados compreendem: as lesões focais (hematomas 

epidurais, hematomas subdurais e outras lesões focais), e as lesões difusas. (10). 

As lesões difusas diferem das focais pelo fato de geralmente não apresentarem 

dano estrutural macroscópico. Este tipo de lesão causa disfunção cerebral difusa e 

afeta cerca de 40% dos doentes com TCE grave (10, 27). As lesões fechadas 

podem ocorrer por dois mecanismos: por contato ou inercial (aceleração/ 

desaceleração). As lesões por contato requerem a ocorrência de traumatismo direto 

do crânio contra outro objeto, resultando principalmente em hematomas, contusões 

e lacerações. Já as lesões por inércia, comumente chamadas de lesões por 

aceleração, são decorrentes da movimentação brusca e intensa do crânio, 

independentemente da ocorrência de impacto do crânio contra estruturas externas. 

São caracterizadas por lesões normalmente não visíveis à tomografia e lesões focais 

no corpo caloso e tronco encefálico, alterações das fibras axonais e com progressiva 

diminuição de substância branca (43). Os traumas decorrentes do efeito da inércia 

normalmente resultam em lesão axonial difusa (LAD).  

Quando o crânio sofre rotação brusca, a inércia do cérebro faz com que este 

continue parado por uma fração de segundos, apesar do crânio já estar em 

movimento. Assim, as camadas superficiais do cérebro (mais próximas do crânio) 

são aceleradas (ou freadas) antes das profundas, produzindo tensão de 

cisalhamento. Como consequência, esta tração pode causar a ruptura de axônios e 

vasos em várias regiões do cérebro, notadamente nos tratos longos, transição 

córtico-subcortical, regiões dorsolaterais rostrais do tronco encefálico, corpo caloso, 

hipocampo e no cerebelo (50-53). Dessa forma, estas lesões resultam do 

envolvimento da substância branca quando submetidas a forças rotacionais, bem 
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como por meio do efeito da aceleração e desaceleração sobre o parênquima 

encefálico, exercendo tensão de cisalhamento nas fibras e, consequentemente, 

lesão axonial (27, 36, 50, 51).  

A aceleração do tipo angular é aquela que mais está associada à LAD, pois 

neste mecanismo existe uma combinação de movimentos translacionais e, 

principalmente rotacionais, acarretando lesão difusa encefálica (54, 55), resultando 

em três graus de comprometimentos: grau 1 – com evidências microscópicas de 

lesão difusa nos axônios sem nenhum tipo de lesão focal; grau 2 – existe também a 

lesão focal no corpo caloso; grau 3 – existe uma lesão adicional no quadrante 

dorsolateral do tronco encefálico rostral (44). Um estudo multicêntrico apontou que 

doentes com LAD grau 1 progrediram com incapacidade moderada, os doentes com 

grau 2 progrediram com incapacidade grave e aqueles que apresentaram grau 3 

entraram em coma ou avançaram com sequelas graves (44).  

A lesão axonial difusa traumática, mais comumente conhecida pelo termo 

lesão axonial difusa (LAD) é responsável por quase 1/3 das mortes em decorrência 

do TCE. Trata-se da principal causa de sequelas neurológicas nos sobreviventes 

(43, 56-58). O espectro da LAD contempla, desde a sua forma mais leve 

(concussão), quando há apenas alterações na excitabilidade neuronal sem danos à 

estrutura celular, até nos casos mais graves, quando ocorre dano axonial difuso no 

nível microscópico (10). Os autores sugerem algumas definições para esse tipo de 

lesão apresentadas da Tabela1 (59). 
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Tabela 1. Nomenclatura e definições da lesão axonial difusa proposta em 2000 por 

Geddes et al. (59) 

Nomenclatura Definição 

Lesão Axonial  
Termo não específico que se refere ao dano aos axônios por 
qualquer etiologia. 

Lesão Axonial 
Traumática 

Lesão dos axônios causados por trauma. A extensão pode variar 
bastante, podendo acometer apenas pequenos focos nos axônios 
até de lesões extensas do parênquima cerebral. 

Lesão Axonial Difusa 
(LAD) 

Inicialmente foi descrita como síndrome clinicopatológica em que 
há uma lesão axonial traumático generalizada em todo o cérebro, 
incluindo o tronco cerebral. No entanto, como a lesão axonial 
pode ser causada por outros processos patológicos, a etiologia 
da lesão axonial deve ser sempre indicada quando o termo 'LAD' 
é utilizado como um diagnóstico neuropatológico.   

 

Idealmente, a etiologia traumática do dano axonial deve sempre ser citada 

quando o termo for usado para descrever um diagnóstico neuropatológico. 

 

 

3.3. Características anátomo-patológicas da lesão axonial difusa 

 

O diagnóstico de LAD só pode ser confirmado por meio do exame anátomo-

patológico, entretanto, algumas alterações macroscópicas podem sugerir a presença 

de LAD:  

 Lesões focais do corpo caloso, vistas como focos hemorrágicos. 

Ocasionalmente estas hemorragias podem romper o septo interventricular, formando 

hemoventrículo. 
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 Lesões focais nos quadrantes dorsolaterais das porções rostrais do 

tronco encefálico. Pequenas lesões hemorrágicas podem ser vistas próximas dos 

pedúnculos cerebelares superiores. 

 “Gliding Contusions”: lesões hemorrágicas afetando a substância 

branca parassagital na porção superior dos hemisférios cerebrais, geralmente na 

zona de transição entre a substância branca e cinzenta. Com frequência, são 

bilaterais e assimétricas. 

Além das alterações macroscópicas e histológicas que ocorrem após a 

lesão, a intensidade do trauma também é fator que interfere na anátomo-fisiologia 

celular, resultado em alterações imunohistoquímicas. Estudos experimentais com 

lesão graduada mostraram diferenças na reação axonial frente às diferentes 

intensidades de lesão (60). Geddes et al. (59) e descreveram a neuropatologia da 

LAD de acordo com a intensidade do trauma:  

 Lesão leve: ocorre aumento transitório da permeabilidade do axolema, 

provocando alterações temporárias na concentração de íons transmembrana, 

porém, essa permeabilidade transitória é restaurada muito rapidamente.  

 Lesão moderada: as alterações iônicas são acompanhadas pela 

entrada de fluido para dentro da célula neuronais, ocorrendo inchaço axonial com 

alterações eletrofisiológicas e morfológicas, com a reestruturação lenta e gradual do 

citoesqueleto e da função celular.  

 Lesão grave: ocorre o acúmulo intracelular de Ca2+ levando à 

proteólise, à compactação rápida de neurofilamentos, dos microtúbulos, e ao 

colapso do citoesqueleto. Este colapso, por sua vez impede o processo de 

transporte axonial, de modo que as proteínas de organelas acumulam-se, causando 

tumefação nos axônios. Caso o citoesqueleto não consiga se “remodelar”, inicia-se o 

processo de axotomia secundária, acarretando danos irreversíveis. Dessa forma, a 

axotomia secundária decorrente de alterações imunohistoquímicas pode ocorre num 

período de horas até dias e meses após o trauma.  
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Na revisão sobre o tema, Johnson et al. (11)  descreveram que o primeiro 

resultado do trauma ocorre com a deformação dos tractos da substancia branca, 

interrompendo o transporte de material axonial, e provocando tumefação axonial 

algumas horas após o trauma. Com esses estudos, os autores descreveram que por 

meio de exame imunohistoquímico realizado em axônios lesionados, a 

imunorreatividade para proteína precursora amigdalóide (PPA) pode ser considerada 

como uma técnica sensível para a detecção do dano axonial. Devido ao rápido 

transporte pelo axônio, duas horas após o trauma, a PPA já pode ser identificada 

nos axônios lesionados. Dessa forma, a técnica imunohistoquímica da PPA é 

considerada o padrão ouro para a detecção do comprometimento axonial. Assim, a 

confirmação diagnóstica da LAD é possível apenas por meio de exames 

histopatológicos do tecido encefálico post-mortem.  

Na LAD a desconexão dos axônios no momento da lesão (axotomia 

primária) é rara. A maior parte dos casos, a destruição do citoesqueleto gerando 

tumefação axonial (axotomia secundária) é o que ocorre na maior parte dos casos  

(61). Indicações atuais são que a axotomia não pode ocorrer ao mesmo tempo em 

todas as partes do cérebro, sendo que axônios de tamanhos diferentes reagem 

diferentemente e que a axotomia secundária pode continuar durante algum tempo 

após a lesão.  

A importância do conceito de axotomia secundária está na possibilidade de 

adotar medidas de neuroproteção a fim de evitar a instalação de lesões secundárias 

isquêmicas, poupando axônios. Inclusive, é possível que a cascata de lesões 

secundárias possa explicar alguns casos de TCE inicialmente classificados como 

leves e que pioraram clinicamente ou que apresentaram sequelas graves durante a 

evolução (62). Trata-se, portanto, de um fenômeno de progressão dinâmica de lesão 

neuronal secundária (43, 56, 63-66). 

A axotomia secundária também é derivada de uma cascata de alterações, 

incluindo alterações mitocondriais, com consequente alteração da energia do 

metabolismo da célula neural (67); desencadeamento de estresse oxidativo e 

perioxidação lipídica, propiciando um processo de neuroinflamação e ativação 
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microglial na substância branca (68), processos esses que podem persistir por anos 

(69). 

Outro processo importante que ocorre durante a axotomia é o desbalanço 

iônico. Ele é desencadeado após a lesão neuronal com a entrada elevada de Ca2+, 

acarretando em disfunções axonais permanentes. Esse parece ser o processo 

central da axotomia secundária e consequentemente levar à degeneração walleriana 

(70-72) 

Além da análise patológica da LAD, estudos revelaram um hipometabolismo 

difuso da glicose em doentes LAD com trauma tardio (maior de 6 meses) e com 

déficits cognitivos quando comparados ao grupo controle (12, 73). Baseado no 

princípio de que o metabolismo da glicose reflete no funcionamento neuronal do 

encéfalo, o hipometabolismo da glicose em regiões focais, como nos lobos frontais 

bilaterais e no córtex temporal superior, pode indicar que na região houve perda 

neuronal ou diminuição da atividade neuronal (74). A desconexão anatômica e 

funcional que ocorre entre a região cortical e as subcorticais mais profundas após o 

traumatismo craniencefálico, acarretando em falhas na rede neuronal e diminuição 

sua atividade (12, 73).  

Segundo Kato et al. (12), o desequilíbrio entre o fluxo sanguíneo encefálico e 

o metabolismo glicólico pode ser um dos fatores determinantes para as 

consequências do trauma. Esses autores consideram que esse desequilíbrio pode 

ser reestabelecido após 6 meses ou mais, após o evento traumático. Para os 

autores, esses resultados estão relacionados ao mecanismo de trauma na LAD, 

envolvendo aceleração/ desaceleração e forças rotacionais. Esses danos nos 

neurônios, especialmente nos axônios, acarretam em falhas na rede neural e 

diminuição do metabolismo glicólico difuso, consequentemente diminuição difusa da 

atividade neuronal, características essas da LAD.  

As regiões ventrais são fortemente conectadas às regiões límbicas, com a 

amígdala e região estriado ventral, que são ligadas às emoções, o tálamo e núcleo 

monoaminérgico são ligados à excitação e a motivação, enquanto que a região 

dorsolateral está conectada aos lobos frontais, como o córtex frontal lateral, que 

estão ligados à cognição (12). A ativação do córtex cingulado dorsal anterior e córtex 
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frontal lateral estão frequentemente associados e tendem a ser maiores para tarefas 

mais difíceis e que provocam ansiedade. O fluxo sanguíneo diminuiu na região do 

cíngulo anterior ventral quando a demanda cognitiva diminuía. A região do córtex 

cingulado anterior parece relacionado a processos cognitivos que incluem: atenção 

dividida, detecção de novos estímulos, memória operacional, recuperação da 

memória, controle inibitório, auto-avaliação e julgamento, motivação e 

monitoramento do desempenho. Essas são consideradas como sendo regiões de 

iniciação e inibição, das quais iniciam de maneira apropriada ou suprimem 

comportamentos impróprios e inadequados (75).  

Atualmente exames de imagem, como a imagem do tensor de difusão (DTI) 

estão sendo estudados como técnica para detecção da LAD in vivo, porém ainda 

não é considerada uma técnica muito utilizada na prática clínica devido ao alto custo 

(76). Para conhecer as alterações anátomo-patológicas e metabólicas decorrentes 

da LAD é fundamental compreender o funcionamento global do doente como um 

processo que poderá interferir na funcionalidade do seu dia-a-dia. 

 

 

3.4. Os aspectos clínicos da lesão axonial difusa 

 

Tipicamente os doentes com LAD apresentam-se inconscientes desde o 

momento do impacto, não apresentam intervalo de lucidez e permanecem com 

grave acometimento do nível de consciência por período superior a 6 horas. Já 

naqueles doentes com um grau de lesão menor podem recuperar o nível de 

consciência com ou sem sequelas subsequentes. 

As lesões cerebrais difusas são classificadas em 4 grupos: concussão leve, 

moderada (ou clássica), grave e lesão axonial difusa (LAD), (57). Do ponto de vista 

clínico, a LAD é o termo usado para descrever o doente que fica em coma por um 

período superior a seis horas após o impacto. Esta alteração do nível de consciência 
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não pode ser secundária a lesão expansiva ou isquêmica. A LAD leve ocorre em 8% 

dos TCE graves. O coma tem duração de 6 a 24 h. Após o traumatismo, as vítimas 

de TCE podem evoluir com déficits psicológicos ou neurológicos. A evolução é 

variável: 78% dos casos evoluem de maneira favorável, 2% apresentam sequelas 

graves, 1% evolui com estado vegetativo persistente e o óbito ocorre em 15% dos 

doentes. A LAD moderada, presente em 20% dos TCE graves, é caracterizada pelo 

estado de coma superior a 24 horas e a recuperação é frequentemente incompleta 

(77, 78). A evolução é favorável em 59% das vítimas, com sequelas graves em 12%, 

estado vegetativo persistente em 5% e evolução fatal em até 24% dos casos. Por 

último, a LAD grave ocorre em 16% dos TCE graves e caracteriza-se por coma com 

duração de dias ou semanas. Estes doentes têm sinais frequentes de disfunção do 

tronco cerebral e disautonomia (hipertensão arterial sistêmica, hiperhidrose e 

hipertermia). A evolução é favorável em apenas 28% dos casos; 14% apresentam 

sequelas graves, 7% evoluem para estado vegetativo persistente e 57% morrem (10, 

43, 64). 

 

 

3.5. Avaliação neuropsicológica no traumatismo craniencefálico e na 

lesão axonial difusa  

 

O traumatismo craniencefálico (TCE) está associado a uma variedade de 

alterações cognitivas, incluindo prejuízos na aprendizagem, memória operacional, 

atenção, velocidade de processamento de informação e funções executivas (79-82)  

Muitas vezes o local da lesão não é capaz de predizer os prejuízos 

cognitivos dos doentes. Isso pode ocorrer pelo fato da rede neuronal e suas 

conexões serem fator preponderante para o desencadeamento das sequelas 

cognitivas (83). As funções cognitivas prejudicadas em doentes com TCE, como 

memória e funções executivas, dependem da atividade coerente de redes cerebrais 

amplamente distribuídas por todo o encéfalo (84). Por esse e outros motivos, os 

aspectos neuropsicológicos do doente com TCE dependem de diversos fatores, 
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dentre os quais a gravidade e o mecanismo de trauma, idade do doente, bem como 

fatores pré-mórbidos, como as capacidades cognitivas prévias, o nível de 

inteligência geral, a profissão e o rendimento escolar ou acadêmico (7, 15, 85).  

Apesar dos doentes que sofreram TCE leve apresentarem déficits 

neurológicos transitórios (23), as mudanças cognitivas podem ser persistentes, 

especialmente em lesões moderadas e graves (86).  Indivíduos com TCE leve 

geralmente sofreram alterações transitórias, entretanto, muitos poderão apresentar 

dificuldades para reiniciar as atividades que desempenhavam antes do trauma (87). 

No TCE grave, observar-se comprometimentos em várias esferas, sem que seja 

possível determinar padrão único de prejuízo (7, 15, 88, 89). Assim, as 

consequências oriundas do TCE, do ponto de vista neuropsicológico, são dramáticas 

e inclui espectro amplo de alterações cognitivas, comportamentais e sensitivo-

motoras, o que acarreta em comprometimento da qualidade de vida do doente e de 

seu cuidador (90). 

No TCE ocorre um padrão complexo de lesões axoniais difusas em uma 

variedade de locais no encéfalo nos doentes e torna-se difícil especificar o local 

exato da substância branca a ser investigado (83). Dessa forma, prejuízos cognitivos 

decorrentes desse tipo de trauma manifestam-se por meio de perturbações 

subjacentes de vias de substância branca críticas entre o córtex e a substância 

branca de estruturas profundas (13). Apesar da patologia da LAD ter sido 

investigada em detalhes (91), conclui-se que a extensão dos danos e as 

consequências funcionais in vivo não é uma tarefa fácil (83). 

Muitos estudos mostraram que doentes com TCE sofreram danos cognitivos, 

quando comparados a um grupo controle. Cicerone (92) verificou diminuição da 

velocidade de processamento e desempenho inferior em tarefa dupla de atenção; 

Dockree et al. (93) encontraram diminuição nos níveis de alerta, comutação, atenção 

sustentada e função executiva. Ponsford et al. (94) examinaram os aspectos 

funcionais em doentes com TCE durante mais de 10 anos e a maioria deles 

apresentou prejuízos cognitivos, na comunicação, problemas comportamentais, 

emocionais ao longo tempo. 



38 
 

Estudos transversais demonstraram correlação entre LAD e 

comprometimento de funções executivas, atenção e memória (95-97). Ziino & 

Ponsford (98) divulgaram que doentes com TCE realizaram mais lentamente testes 

de atenção do que um grupo de controle saudável, além de cometerem mais erros. 

Sinclair et al. (99) indicaram que doentes com TCE tiveram déficits psicomotores na 

Tarefa de Vigilância, incluindo resposta mais lenta, atraso, e flutuação de atenção. 

Outros verificaram que os aspectos cognitivos e comportamentais da 

disfunção cerebral difusa incluem problemas de memória, atenção, concentração, 

dificuldades no raciocínio abstrato de alto nível, resultando em raciocínio rígido e 

concreto, inflexibilidade e lentidão do raciocínio e da velocidade de resposta quando 

comparado a um grupo controle (12, 13). O Trail Making Test ou teste de Trilhas, 

especialmente a forma B, avalia a capacidade de atenção alternada (swifting) e 

flexibilidade mental. Muitos estudos mostraram que essa tarefa foi sensível para 

avaliação de doentes com TCE-LAD (13, 95, 100). Labilidade emocional e flutuação 

também estão presentes. Os sintomas tendem a ser mais graves imediatamente 

após a lesão, ou em estágios subsequentes ao trauma, que podem aparecer de 

maneira transitória e, dependendo da gravidade do trauma, aumentar a duração e 

sequelas do problema (14, 15, 100).  

Dessa forma, diferentemente de lesões focais, a lesão difusa afeta regiões 

corticais e subcorticais de maneira generalizada. A perda de memória é um dos 

déficits residuais mais comuns após o TCE (101-103). Esses déficits na memória 

são específicos em doentes com TCE, e podem envolver tanto a codificação quanto 

a recuperação de informação verbal e visual. Na LAD é esperado um padrão 

semelhante de prejuízo de memória, especialmente episódica, visto que a LAD 

normalmente afeta várias redes cerebrais (104). Scheid et al (105) descobriram que 

os doentes de LAD tiveram um pior desempenho em memória operacional e testes 

de função executiva . 

Poucos estudos observaram longitudinalmente o desempenho em tarefas 

cognitivas em doentes com LAD.  Sanchez-Carrion et al. (106) acompanharam 12 

doentes LAD e 10 controles saudáveis, cujo tempo de lesão variou de 4 meses a 3 

anos, com um intervalo de reavaliação de 6 meses. Os resultados mostraram a 

diferença entre os dois grupos, mas o tempo da lesão parece não ter sido um fator 
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relevante no desempenho dos doentes (106). Outro estudo avaliou doentes com 

LAD um ano após o trauma e verificou que os doentes tentam compensar suas 

dificuldades cognitivas por meio de uma demanda de esforço mental extremamente 

alta (107). Um exemplo consiste no esforço em manter a atenção sustentada na 

tentativa de compensar a lentidão na velocidade de processamento para novas 

informações, resultando em baixo desempenho e fadiga (107).  

Grande número de estudos investigou os efeitos do TCE na memória verbal, 

considerando a relevância da aprendizagem verbal e memória na educação, o 

desempenho acadêmico, e o funcionamento cognitivo para atividades do dia-a-dia. A 

capacidade de memória visuoespacial é crucial para as atividades cotidianas, como 

lembrar o lugar de um objeto, na condução ou constatação de rota, porém ela foi 

pouco explorada em doentes que sofreram TCE (108, 109). O teste Figura 

Complexa de Rey (FCR) é particularmente sensível para avaliar os prejuízos 

visuoespaicias após o TCE (110). A complexidade da FCR também exige funções 

executivas, estratégias que exigem e abordagens organizacionais para desenho e é 

sensível a disfunções do frontal- sistemas do corpo estriado (105, 111). 

Na década de 70, Brooks foi um dos primeiros a explorar a memória visual 

após o TCE (109). Os resultados mostraram que o grupo TCE teve pior desempenho 

do que o grupo ortopédico de controle. Scheid et al. (105) demonstraram pior 

desempenho quando foram comparados com um grupo saudável em vários 

domínios cognitivos, principalmente na aprendizagem, verbal e memória visual-

espacial.  

Observou-se que os estudos envolvendo avaliação neuropsicológica após 

TCE foram compostos normalmente por uma amostra heterogênea, relacionada 

tanto com a etiologia e gravidade do trauma quanto pelo tempo após a lesão. Além 

disso, a maior parte do desenho dos estudos foi transversal. A fim de definir melhor 

a população do estudo, realizou-se levantamento bibliográfico levando-se em 

consideração estudos que realizaram avaliação neuropsicológica em doentes LAD. 

A Tabela 2 mostra os resultados desse artigos originais. 
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Tabela 2. Tabulação dos artigos envolvendo pacientes com LAD e avaliação neuropsicológica 

Autor Causuistica Método Objetivo Instrumentos Resultados 

Tomaiuolo et al. 
2004 (111) 

n=19 LAD grave Estudo 
transversal 

com grupo 
controle 

Avaliar se a redução 
de volume nas 

estruturas de 
interesse se 
correlacionam com 

testes de memória 

QI estimado 
WAIS-R, 

RAVLT, FCR, 
Memória Lógica 

Recordação tardia da lista de palavras e 
recordação imediata da FCR 

correlacionaram-se com o volume do 
fornix. A evocação tardia da FCR 
correlacionou-se com o volume do fornix e 

do hipocampo direito 

Kato et al. 2007 
(12) 

n=36 LAD n=30 
controles 

Estudo 
transversal 
com grupo 

controle 

Investigar o 
metabolismo da 
glicose na região 

encefálica e 
correlação com 
funções cognitivas 

WAIS R, WMS, 
PASAT, D-CAT, 
WSCT 

A escala completa do WAIS correlacionou-
se positivamente como o rCM no giro 
cingulado direito e no giro frontal medial 

bilateral.  

Kraus et al. 2007 
(95) 

n=20 LAD leve 
n=17 LAD 
moderado/grave 

n= 18 controles 

Estudo 
transversal 
com grupo 

controle 

Relacionar a 
integridade da 
substância branca 

com cognição  

Grooved 
Pegboard, Torre 
de Londres, 

TOMM, PASAT, 
COWAT, CCPT, 
Stroop, WTAR, 

CVLT, BVMT-R 

DTI mostrou ser medida objetiva para 
determinar a relação dos déficits 
cognitivos apos o TCE. 

Sanchez -Carrion 
et al. 2008

4
 

N=12 LAD  
n=10 controles 

Estudo 
prospectivo 

caso controle  

Investigar se a 
hipoativação da 

região frontal em 
pacientes LAD pode 
ser revertida devido 
reorganização 

cerebral 

GOAT, SNL, 
Digit Span, n-

back, 
vocabulário 

Após 6 meses, a fMRI mostrou ativação 
aumentou no grupo TCE no giro frontal 

superior direito. Também diferenças sobre 
SNLe RT n-back ao longo do tempo sobre 
o grupo TBI têm mostrado. 

Kawai et al. 2010 
(74) 

n=8 LAD grave 
n=20 controles  

Estudo 
transversal 

com grupo 
controle 

Identificar a região da 
lesão cerebral por 

meio do PET e 
correlacionar com 
achados cognitivos 

WAIS III 
complete 

A escala completa do WAIS correlacionou-
se negativamente com a grau de redução 

do FMZ BP no tálamo direito e giro frontal 
medial esquerdo 

Warner et al. 
2010 (13) 

n=24 LAD Estudo 
prospectivo . 
Avaliação foi 

transversal 

Avaliar a relação 
entre resultados 
cognitivos e o volume 

de estruturas 
corticais e 
subcorticais pelo DTI 

TMT A e B, 
COWAT, Stroop, 
Dígitos Ordem 

inversa, CVLT, 
Procurar 
Símbolos e 

Códigos 

Redução na substancia branca foi 
associada aos déficits nos testes 
neuropsicológicos 

Kinnunen et al. 
2011 (83) 

n=28 LAD leve 
e moderado       
n=26 controles 

Estudo 
transversal 
caso controle 

Correlacionar 
achados do DTI e 
cognição dos 

pacientes e comparar 
com grupo controle. 

Raciocínio 
Matricial e 
Semelhança, 

COWAT, TMT A 
e B, Stroop,  

O local da lesão na substancia branca foi 
preditora dos prejuízos cognitivos. O fornix 
correlacionou-se com prejuízos na 

aprendizagem e memória e o lobo frontal 
`as funções executivas. 

Palacios et al., 
2011 

n=15 LAD grave     

Esbjornsson et al. 
2013 (107) 

n=18 LAD Estudo 
transversal 

Descrever a 
percepção de fadiga 

e sua relação com a 
cognição, 
ajustamento 

psicossocial, QV e 
retorno ao trabalho 
em doentes LAD 

apos 12 meses do 
trauma 

D-FI, BNIS,  EQ-
5D, ECGe, EBIQ 

Não houve correlação entre cognição e 
fadiga, mas sim fadiga com QV 
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Esbjornsson et al. 

2013 (112) 

n=17 LAD Estudo 

prospectivo 

Descrever as 

funções cognitivas 6 
e 12 meses apos o 
TCE e associar com 

o retorno ao trabalho 

FTT; Códigos, 

Span de dígitos,  
(WAIS-III); ECG 

Prejuízos cognitivos em todos os 

pacientes 12 meses após o trauma. As 
lesões mais debilitantes estão presentes 
no tronco encefálico 

Spitz et al. 2013 
(113) 

n=68 LAD 
(n=36 fizeram a 
aval NP) n=25 

controles 

Estudo 
transversal 
com grupo 

controle 

Analisar a relação 
entre gravidade do 
trauma, anisiotropia 

fracionada (AF) e 
cognição 

BIRT, Doors 
Test, Hayling 
Sentence, 

COWAT, TMT A 
e B, Digit Span e 
Symbol Digit 

(versão oral) 

Velocidade de processamento e funções 
executivas foram os domínios cognitivos 
que mais se associaram a AF da 

substancia branca 

Spitz et al. 2013 
(100) 

n=79 leve, 
moderado e 

grave (n=38 
realizaram 
avaliação NP) 

Estudo 
transversal 

com grupo 
controle 

detectar a extensão 
da lesão utilizando 

RM SWI e relacionar 
com resultados 
clínicos 

BIRT, the doors 
and people test, 

Hayling Test, 
TMT A e B, 
Dígito Span e 

Symbol Digit test 
DST (versão 
oral) 

SWI foi uma medida sensível para verificar 
diferenças. Observaram também 

diferenças na memória verbal (BIRT) e na 
velocidade de processamento (DST) 

Moein et al. 2013 
(114) 

n=38 LAD Estudo 
cruzado duplo 
cego, 

randomizado 

avaliar o efeito da 
Boswellia Serrata 
(BS) na 

funcionalidade dos 
doentes com LAD 

DRS não houve diferença significativa entre os 
grupos que receberam BS e que não 
receberam. 

Zaninotto et al. 

2014 (115) 

n=18 LAD 

moderado e 
grave n= 17 
controles  

Estudo 

prospectivo 

Avaliar a fluência 

verbal (FV) de 
pacientes LAD aos 6 
e 12 meses após o 

trauma e comparar 
com grupo controle 

QI estimado, 

teste de FV 
fonológica e 
semântica. 

Aumento significativo no do numero de 

palavras no teste de FV semântica entre 6 
e 12 meses no grupo LAD. 

Xiong et al. 2014 
(116) 

n=25 LAD leve 
n= 25 controles 

Estudo 
transversal 
com grupo 

controle 

Identificar o impacto 
da lesão axonial por 
meio do DTI e 

relacionar a 
integridade da 
substancia branca 

com a avaliação 
cognitiva 

WAIS-IV e 
MEEM 

verificaram diferenças em relação ao 
grupo controle nos índices de memória 
operacional e de velocidade de 

processamento 

Costa et al. 2015 

(117) 

n=15 LAD e 

n=15 controles 

Estudo 

transversal 
com grupo 
controle  

Comparar o a 

percepção visual de 
pacientes LAD com 
grupo controle 

L-POST, L-EFT, 

Vocabulário e 
Cubos (WAIS-III) 

Os pacientes LAD apresentaram piores 

resultados no tempo e acuracia em todos 
os testes de percepção visual. 

Benedict Visuospatial Memory Test (BVMT), Barrow Neurological Institute Screen for Higher Cerebral Functions 
(BNIS), Controlled Oral Word Association (COWA), Daily Fatigue Impact Scale (D-FIS), Disability Rating Scale 
(DRS),  Fluência verbal (FV(), European Questionnaire 5 Dimensions health-related quality of life (EQ-5D), Escala 
de Coma de Glasgow (ECG), Escala de Coma de Glasgow extendida (ECGe), European Brain Injury Questionnaire 
(EBIQ), Qualidade de vida (QV), Finger Tapping Test (FTT), Potencial de ligação (BP) do Flumazil-C (FMZ), 
Imagem de tensor de difusao (DTI), Disability rating scale (DRS), região do metabolismo cerebral glicólico (rCM), 
lesao axonial difusa (LAD), Figura Complexa de Rey (FCR), Leuven Perceptual Organization Screening Test (L-
POST), Leuven Embedded Figure Test (L-EFT), Mimi-Exame do Estado Mental (MEEM), Escala Wechsler de 
inteligência para adultos (WAIS-III), Finger Tapping Test (FTT), Trail Making Test (TMT), Rey Auditory Verbal 
Learning Test (RAVLT), (SNL) – sequencia de numerous e letras (WAIS-III), (TR) – tempo de reação  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9qOraXOAhUCQ5AKHR2GDakQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tbims.org%2Fcombi%2Fdrs%2F&usg=AFQjCNEYPSusMOyLUxJN6gQKTJPBUgc8tg&sig2=B5wXGf5TVdgc5syXhEDeTg&bvm=bv.128617741,d.Y2I
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3.6. Relação entre volume encefálico, localização da lesão e cognição 

de doentes com traumatismo craniencefálico  

 

Os axônios são estruturas altamente especializadas responsáveis pelo 

transporte de diversas moléculas indispensáveis para a atividade neuronal. 

Indicadores mostraram que RNA-m e células de Schwann dos ribossomos podem 

ser encontrados dentro do axoplasma, capazes de sintetizar proteínas específicas 

(118). As proteínas estruturais do axônio são sintetizadas no corpo neuronal e 

transportadas ao longo do comprimento do axônio. A interrupção desse 

fornecimento leva a um processo degenerativo conhecido como degeneração 

walleriana, na porção distal do axônio (119).  

Degeneração walleriana é classicamente referida como uma série de 

processos degenerativos desencadeada na porção distal dos axônios após lesão 

traumática. Essa degeneração foi originalmente descrita por Augustus Volney Waller 

em 1885-1900 no Dictionary of National Biography, com base em suas observações 

em nervos glossofaríngeos e hipoglosos seccionados. Ele observou que, após a 

transecção, o coto distal do nervo sofreu alterações típicas morfológicas que resultou 

na fragmentação total de fibras nervosas seguido de desintegração. Embora sua 

descrição sobre a degeneração walleriana ser baseada em estudos com nervos 

periféricos seccionados, as principais características desse tipo de degeneração são 

observadas depois de diferentes tipos de lesões (esmagamento, transecção, 

química e / ou tóxica), tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso 

periférico (120).  

As funções de memória são dependentes de regiões e da interação entre 

suas estruturas, como o hipocampo-diencéfalo medial com o fórnix (121). Além da 

memória, verificou-se que essas estruturas também estão associadas ao processo 

de aprendizagem e em doentes com TCE (122, 123). As funções executivas são 

dependentes da interação da rede neural dos lobos frontais e regiões encefálicas 

mais posteriores (124).  

Haier et al (125) mostraram correlação entre a variação estrutural encefálica 

e a inteligência em adultos controles saudáveis. Eles verificaram correlação positiva 
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entre o volume da substância cinzenta e testes de inteligência (WAIS), 

especialmente na região frontal, no lobo temporal, no lobo parietal e no lobo 

occipital. Mostraram também forte correlação na região frontal medial adjacente e 

córtex cingulado anterior também com a inteligência. Já no grupo TCE-LAD, Kato et 

al. (12) encontraram correlação positiva entre a escala total da WAIS (inteligência 

global) e o fluxo sanguíneo regional. Entretanto as pontuações baixas na escala 

global podem ter sido relacionadas a diferentes aspectos cognitivos, como 

lentificação na velocidade de processamento, prejuízos no desempenho envolvendo 

funções executivas e prejuízos atencionais. 

Em estudo realizado por Kraus et al. (95) utilizando imagem de tensor de 

difusão (DTI) em grupos de doentes com diferentes graus de lesão, observaram que 

os grupos TCE moderado a grave apresentaram redução na substância branca em 

13 das 28 regiões analisadas, quando comparadas ao grupo controle. Já em 

doentes com TCE leve, essa redução foi observada em apenas três regiões 

(fascículo longitudinal superior, stratum sagital e trato corticoespinal). Em doentes 

com TCE foram encontradas difusão radial normal e difusão axial aumentada. Eles 

sugeriram que danos irreversíveis na mielina são menos comuns em doentes leves 

quando comparados a moderados/graves, porém esses danos estão presentes 

mesmo 6 meses após a lesão. A única medida cognitiva que se mostrou alterada foi 

a atenção  (95).  

Little et al. (96) apresentaram resultados similares aos de Kraus et al (95). 

Eles analisaram as imagens por DTI de 24 doentes com TCE-LAD leve/ moderado e 

verificaram que muitas dessas lesões talâmicas resultaram em alterações nas 

funções executivas, atenção e memória (96). Outro estudo verificou correlação 

positiva significativa entre a difusividade e os índices de memória e aprendizagem, 

ou seja, o aumento da difusividade associado a um maior déficit cognitivo, quando 

utilizado o método de DTI, seis meses após a lesão (123). 

Warner et al. (13) verificaram que o volume do tálamo associou-se com a 

velocidade de processamento (Códigos e Procurar Símbolos – WAIS e TMT A), o 

volume da amígdala e do hipocampo associaram-se com desempenho em 

atividades de memória e aprendizagem, assim como o córtex precuneus. O córtex 
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frontal superior, parietal superior córtex precuneos, assim como o tálamo, se 

correlacionaram de maneira positiva às funções executivas. Eles verificaram que 

todos os componentes subcorticais contribuíram de maneira significativa para o 

desempenho em tarefas de memória e aprendizagem (13). O volume da região 

subcortical foi preditivo no desempenho de atividades envolvendo velocidade de 

processamento quando comparado a regiões corticais. Esses resultados sugerem 

que muitas tarefas cognitivas são dependentes de conexões entre estruturas da 

substância cinzenta profunda e córtex encefálico, estruturas essas que estão 

comprometidas na LAD. Segundo os autores, tanto a axotomia primária quanto a 

secundária contribuem para a morte neuronal tardia, o que potencializa a atrofia da 

substância cinzenta. Os autores sugerem que a morfometria cerebral pode ser um 

potencial biomarcador para o funcionamento neuropsicológico após o trauma.  

Estudos de neuroimagem funcional mostraram que tarefas que envolvem 

conflito de monitoramento, como no teste do Stroop, há uma ativação da rede 

envolvendo o córtex pré-frontal, cíngulo anterior e regiões corticais posteriores redes 

envolvidas com rastreamento visual em sujeitos saudáveis (126). Dados sugerem 

que a região do cíngulo é responsável pelo desempenho em tarefas envolvendo 

conflito de monitoramento, detecção de erro de probabilidade (127). 

Kawai et al. (74) verificaram que nos doentes LAD, a atrofia cortical 

subsequente à axotomia pode resultar em perda dos receptores dos dendritos a nos 

corpos celulares mostrados nos exames de tomografia por emissão de pósitrons 

(PET), com a redução do potencial de ligação do flumazenil-C. Eles verificaram 

correlação positiva entre a redução do potencial de ligação do flumazenil-C no giro 

frontal medial e do tálamo com a redução da inteligência global (74). O córtex frontal 

e do cíngulo estão envolvidos com diversas funções cognitivas e essa relação 

observada entre essas regiões e a diminuição do potencial de ligação do flumazenil-

C no declínio da inteligência, pode ser importante para se compreender a 

importância da patofisiologia dos prejuízos cognitivos observados nos doentes com 

LAD. 

O córtex cingulado anterior parece ter um importante papel na resolução de 

problemas e em testes de inteligência (12). Ativação do córtex pré-frontal em 

estudos de imagem foi relacionada à resolução de diversas tarefas cognitivas (75).  
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3.7. Instrumentos de avaliação neuropsicológica no traumatismo 

craniencefálico 

 

Em 2010 a Federação Liaison e os Consultores para projetos em TCE 

formaram um novo grupo com a finalidade de construir um conjunto de 

recomendações para ampliar a lista de definições, denominando Common Data 

Elements (CDE). O CDE propõe utilização de instrumentos cuja finalidade consiste 

em comparar resultados de estudos em TCE utilizando variáveis demográficas e 

resultados clínicos de todo o espectro do TCE e categorizar os elementos como 

básico, suplementar e emergente (128). Nas recomendações do CDE (Tabela 3), 

especificamente no módulo das avaliações e exames, estão os instrumentos 

sugeridos utilizados na avaliação neuropsicológica, instrumentos psicométricos de 

avaliação das funções cognitiva e também escalas de avaliação psiquiátrica e de 

QV, entre outras medidas de resultados. 
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Tabela 3. Classificação do Common Data Elements pelo tipo de estudo em TCE, 

população relevante e as recomendações de medidas de resultados dos 

prejuízos cognitivos. 

Nome dos instrumentos para medidas 
de resultados 

Hospitalização 
aguda 

Moderado/ 
grave 

reabilitação 

Concussão/  

TCE leve 

Automated  Neuropsychological  
Assessment Metrics (ANAM)* 

Suplementar Suplementar Suplementar 

Brief Visuospatial Memory Test – Revised 
(BVMT-R)** 

Suplementar Suplementar Suplementar 

Color-Word Interference Test (Stroop)* Suplementar Suplementar Suplementar 

Controlled Oral Word Association Test 
(COWAT)** 

Suplementar Suplementar Suplementar 

Grooved Pegboard Test* Suplementar Suplementar Suplementar 

NIH Toolbox Cognitive Battery* Suplementar Suplementar Suplementar 

Rey Auditory Verbal Learning Test 
(RAVLT)** 

Básico Básico Básico 

Symbol Digit Modalities Test* Suplementar Suplementar Suplementar 

Trail Making Test (TMT)** Básico Básico Básico 

Escala Wechsler de Inteligência para 
Adultos (WAIS-IV), subteste Span de 
Dígitos*** 

Suplementar Suplementar Suplementar 

Escala Wechsler de Inteligência para 
Adultos (WAIS-IV), subteste sequência de 
Letras-Números*** 

Suplementar Suplementar Suplementar 

Escala Wechsler de Inteligência para 
Adultos (WAIS-IV), Índice Fatorial de 
Velocidade de Processamento** * 

Básico Básico Básico 

Word Reading Subtest of the Wide Range 
Achievement Test (WRAT-4)* 

Suplementar Suplementar Suplementar 

 
* teste sem padronização brasileira     
** teste adaptado para população brasileira  
** *teste com padronização brasileira (WAIS-III, visto que não foi lançado o WAIS-IV até o momento) 
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3.8. Neuroplasticidade no traumatismo craniencefálico 

 

A palavra “Plástico” é derivada da palavra grega plastos que significa 

modelável, ou seja, que pode mudar de forma. Willian James, em 1890, no The 

Principles of Psychology foi o primeiro a introduzir o termo plasticidade nas 

neurociências. Para ele, plasticidade se referia à suscetibilidade do comportamento 

humano a se modificar (129). Anos mais tarde, Santiago Ramon y Cajal, em 1904, 

no artigo “Textura del Sistema Nervioso Central” mostrou que a modificação no 

comportamento provinha de base anatômica cerebral, estendendo a noção de 

plasticidade do substrato neural  (129). 

Alterações plásticas no sistema nervoso central (SNC) serão descritas como 

neuroplasticidade. Neuroplasticidade é definida como capacidade intrínseca do 

sistema nervoso humano e ocorre em adaptação ao ambiente e a fatores 

estressantes, mudanças fisiológicas e experiências de vida (aprendizagem), (129). 

Essas mudanças não são ocasionais, mas sim estado contínuo e normal do sistema 

nervoso durante toda a vida. Na lesão encefálica isso não difere, tendo a 

neuroplasticidade importante papel no desenvolvimento neural, homeostase (130), e 

no processo dinâmico na recuperação após a lesão. No TCE, a neuroplasticidade 

está relacionada à adaptação e reorganização como forma de compensação após 

uma lesão, para que a função danificada seja compensada ou restaurada (129). 

Dessa forma, o conhecimento dos mecanismos neuroplásticos cerebrais permitem 

compreender a evolução e o prognóstico da lesão encefálica (131). Um estudo em 

modelo animal mostrou evidências de proliferação de oligodendrocitos relacionada a 

remielinização em axônios que permaneceram intactos após a lesão (132). Essas 

respostas celulares foram observadas especialmente no corpo caloso após 3 dias do 

trauma  (132). Por outro lado, após o trauma, pode acontecer excesso de síntese de 

mielina de maneira irregular, acarretando em desregulação da transmissão sináptica 

(132). Essas mudanças fisiopatológicas ainda são desconhecidas em humanos.  

Em doentes com TCE, a neuroplasticidade acontece principalmente em duas 

fases: fase primária (fase aguda) e secundária (fase sub-aguda e crônica): 
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 Na fase aguda, a lesão neuronal acontece instantaneamente ao trauma, 

causando, danos irreversíveis no SNC decorrente da morte ou disfunção celular 

(133). O processo de quebra axonial resulta em perda de conectividade entre as 

diferentes áreas do cérebro e impacta negativamente a capacidade de 

funcionamento neural. Assim, mesmo uma lesão relativamente local pode dar origem 

a lesões funcional em outras partes do encéfalo (91). É nessa fase que normalmente 

ocorre recuperação rápida, período esse relacionado à morte do tecido neuronal e à 

lesão primária (134). 

Na fase crônica, ocorre redução da auto-regulação vascular cerebral e perda 

de integridade da barreira hemato-encefálica, enquanto prejuízos graduais 

microvasculares difusos também podem ocorrer. O dano difuso aumenta o risco de 

lesão isquêmica e leva consequentemente à morte celular, a alterações anatômicas 

e funcionais na transmissão sináptica. A modulação dessa série de ações em uma 

transmissão sináptica é uma forma importante de promover plasticidade cerebral 

(131), sendo esse um campo a ser estudado na LAD. 

Nas primeiras semanas após a lesão encefálica, a neuroplasticidade e a 

recuperação funcional envolvem redução do edema e inflamação. Nos três meses 

subsequentes, remielinização e neuroplasticidade são as alterações mais 

importantes após o trauma. É na fase aguda e subaguda que existe o maior 

potencial para a modificação de redes neurais que levam à formação de novas 

conexões. Esse processo ainda é pouco conhecido, porém autores sugerem que na 

fase crônica a recuperação natural parece improvável e o agravamento secundário 

funcional pode acontecer (134). Além do mais, a reorganização cortical desempenha 

importante papel na determinação de déficits neurológicos (134) 

A possibilidade de que muitos axônios inchados ou danificados possam 

sofrer reparo é um conceito intrigante. É concebível que o reparo axonial aconteça 

por meio da homeostase iônica e substituição direta do citoesqueleto danificado 

(135). Caso a tumefação axonial não aumente ao ponto de induzir desconexão 

neuronal, o reparo da rede de microtúbulos pode acontecer (76). 

A rede neural é vulnerável aos efeitos da LAD, rede essa que serve como 

mediadora das funções cognitivas (40, 77). Baixa supressão de respostas 
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inapropriadas ou incorretas são sequelas comuns em doentes com lesão moderada 

e grave (136). Após o TCE, lesões na mielina resultam em lentificação na velocidade 

de processamento, sendo essa uma dificuldade bastante comum em doentes após o 

trauma (137). Perlstein et al (138), em seus estudos envolvendo ressonância 

magnética funcional (IRMf), sugeriram que a rede mediadora da memória 

operacional é remodelada meses após a lesão moderada e grave. Os resultados da 

IRMf mostram que os doentes com TCE exibem padrões alterados de ativação em 

diversas áreas do cérebro relacionadas com a memória operacional, incluindo o 

córtex dorsolateral pré-frontal e área de Broca (138).  

A atrofia da substância branca é geralmente acompanhada pela atrofia do 

encéfalo como um todo e alargamento dos ventrículos (139). Cerca de 63% a 86% 

dos doentes com TCE grave, avaliados inicialmente aos 5 meses e depois de  20 

meses após a lesão, apresentam atrofia principalmente do corpo caloso (139). A 

atrofia da substância branca esta associada à atrofia cortical e a baixa probabilidade 

de ser restaurada, devido à perda de corpos celulares  (140). Assim, sequelas 

referentes à LAD são preocupantes, visto que pequenas lesões ocorrem em 

múltiplas regiões neuroanatômicas (140). Segundo Mierzwa et al. (132) o processo 

de remielinização do axônio após o TCE não foi suficientemente estudada e dessa 

forma ainda é pouco compreendido.  

 

 

3.9. Alterações psiquiátricas decorrentes do traumatismo craniencefálico 

 

As condições psiquiátricas podem se manifestar de maneira bastante 

abrangente, e representam um dos maiores motivos de incapacidade após TCE (17, 

18, 141, 142) contribuindo para a pior recuperação desses doentes (143).  

Em experimentos com animais, estudos evidenciaram que o TCE pode 

resultar em mudanças eletrofisiológicas e hormonais, alterando a expressão de 

alguns comportamentos, como ansiedade e depressão, independentemente da 



50 
 

região cerebral atingida (144). Em humanos, a depressão maior é o distúrbio 

psiquiátrico mais comum pós TCE, presente em 30% dos casos ainda no primeiro 

ano após o trauma (16, 145, 146). No entanto, o diagnóstico muitas vezes é um 

desafio devido comorbidades dos sintomas cognitivos, emocionais e somáticas que 

se sobrepõem ao TCE e outros transtornos psiquiátricos (147).  

Existem evidências que associam a existência da depressão com a atrofia 

de regiões encefálicas específicas, como: sistema límbico, córtex pré-frontal e giro 

cingulado anterior (20, 21) e volume da substância cinzenta (22, 148). Alguns 

autores também mostraram que TCE pode aumentar a incidência de sintomas 

depressivos e esses estarem associados ao aumento da frequência de distúrbios, 

como de ansiedade, prejuízos cognitivos e incapacidades no geral (149, 150).  

A taxa de depressão maior nos primeiros 12 meses após o trauma pode 

variar de 20 a 30% (151-156). Porém Bombardier et al. (157) verificaram  que 53,1% 

dos doentes com TCE moderado e grave preenchiam critério para depressão maior 

pelo menos uma vez durante o acompanhamento de 12 meses. Dentre esses 

doentes, a probabilidade de comorbidade foi de 60% para transtorno de ansiedade 

(157, 158).  

As características clínicas da expressão dos sintomas depressivos podem 

ser um pouco diferentes em doentes com TCE daquilo que é esperado como uma 

descrição clássica de um quadro depressivo. De acordo com o DSM-5, as 

características clínicas da depressão incluem humor depressivo na maior parte do 

dia, especialmente no período da manhã, perda de interesse nas atividades diárias e 

nas relações sociais por pelo menos 2 semanas. Os sintomas podem incluir: fadiga 

ou falta de energia a maior parte do dia, sentimento de menos valia e culpa, 

diminuição da capacidade de concentração e indecisão, insônia ou hipersonia, 

anedonia, pensamentos de morte e suicídio, perda ou ganho de peso significativo. 

Evidência atual sugere que em doentes com TCE o humor deprimido é 

caracterizado por irritabilidade, raiva e agressividade ao invés de tristeza e choro. 

Ruminação, autocrítica e culpa podem diferenciar pessoas deprimidas de pessoas 

não-deprimidas. Ansiedade, agressividade, problemas de sono, uso de álcool, níveis 
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de renda mais baixa, e piora no funcionamento social são fatores primários 

associados ao diagnóstico de depressão (147).  

Em doentes com LAD a proporção de sintomas depressivos e ansiosos não 

se difere dos achados gerais com TCE. Poucos estudos foram encontrados até o 

momento envolvendo alterações psiquiátricas em doentes LAD. Um estudo mostrou 

que doentes mais desmotivados apresentavam experiência de sintomas depressivos 

e ansiosos, além de prejuízos na qualidade de vida, podendo ser as causas de 

sentimentos de angústia relatados tanto pelos próprios doentes LAD quanto pelos 

familiares (107). Achados semelhantes mostraram que os sintomas depressivos 

estavam relacionados a maiores dificuldades diárias decorrentes do TCE, 

acarretando em dificuldades funcionais e psicossociais (159). Hudak et al (154) 

utilizaram a escala de depressão de Beck (BDI-II) para avaliar os sintomas 

depressivos de 15 doentes LAD 6 meses após o trauma, e verificaram que 20% de 

sua amostra apresentavam sintomas depressivos considerando a pontuação da 

escala maior que 13 pontos. Segundo esses autores, existem evidências de que a 

depressão orgânica (pós-TCE) é mais resistente ao tratamento do que a depressão 

chamada como “espontânea” (160). Existem evidencias de que a depressão pode 

ocorrer em qualquer momento após a lesão, mesmo muitos anos depois (161). Esse 

fato possivelmente está relacionado a regiões encefálicas que sofreram atrofia, 

porém ainda há um número escasso de estudos que podem confirmar essa hipótese 

(160). 

Dada a forte relação entre a depressão e os resultados funcionais, é 

importante o entendimento dessa relação para o desenvolvimento de intervenções 

mais efetivas (159). Segundo os autores, é possível que pessoas que experienciam 

mudanças funcionais decorrentes ao trauma, também apresentem sensação de 

angustia como consequência de suas sequelas. Eles acompanharam por meio da 

avaliação longitudinal dos doentes com sintomas depressivos e verificaram que 44% 

desses doentes apresentaram sintomatologia depressiva 1 mês após o trauma, 

passando a 29% um ano depois. Constataram que sintomas depressivos estavam 

relacionados às sequelas funcionais pós-trauma (159). 
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Um dado importante consiste no fato de que sintomas depressivos 

interferem de maneira negativa no desempenho em tarefas cognitivas tanto em 

doentes com TCE quanto em voluntários sem histórico de depressão. Em doentes 

com TCE, verificou-se que a depressão contribuiu para um pior desempenho em 

tarefas que avaliaram a memória operacional, funções executivas, velocidade de 

processamento e memória verbal (155). Assim, se o indivíduo apresenta um 

transtorno afetivo subjacente, a atenção também pode estar prejudicada em 

consequência da perda de interesse ou distração (149, 162-164), acarretando 

rebaixamento global de seu desempenho. 

 

 

3.10. Qualidade de vida em doentes com traumatismo craniencefálico e 

lesão axonial difusa 

 

O TCE causa impacto social e econômico para o país, com 

comprometimento de todos os domínios da vida, tais como: físico, social, cognitivo, 

comportamental, ambiental e psicológico. Nesse contexto, o equilíbrio da vida é 

rompido, havendo uma reestruturação psicossocial, incluindo inversão de papéis 

importantes na vida familiar e financeira, que muitas vezes desencadeiam em 

sobrecarga ao cuidador, depressão, sentimentos de culpa, raiva, afetando a 

qualidade de vida do doente como um todo (159).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir dos anos 90, constatou 

que as medidas de qualidade de vida (QV) são de particular importância na 

avaliação da saúde, tanto dentro de uma perspectiva individual como social. Nesse 

contexto, a QV reflete a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto 

cultural e dos sistemas de valores, seus objetivos, expectativas e preocupações, 

tratando-se, portanto, de um conceito multifatorial (165). A QV está comumente 

comprometida após o TCE e tem se tornado um importante fator a ser avaliado no 
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seguimento destes doentes. Segundo Lehman (166), a compreensão do conceito de 

QV pode ajudar a compreender o impacto das doenças nos indivíduos. 

A Escala Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey (SF-

36) é um dos questionários mais utilizados mundialmente para avaliar a QV dos 

doentes. Sua aplicação é simples e suas propriedades de medidas já foram 

comprovadas (23). A escala SF-36 é composta por 36 questões e permite a 

avaliação de diversos domínios: capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, saúde mental, aspectos sociais e emocionais. Para avaliação dos 

resultados, o valor de cada questão é transformado em uma escala de zero a cem. 

Cada componente da escala é avaliado separadamente. Na Tabela 4 estão 

descritas as características das pontuações dos oito componentes do SF-36 (167). 

 

Tabela 4. Descrição e interpretação dos resultados dos componentes da escala 
SF-36  

Componentes escala SF-36 Pontuações baixas Pontuações altas 

Capacidade funcional 
Problemas com o trabalho ou 
atividades diárias, resultantes 
da capacidade física. 

Sem problemas com o 
trabalho ou atividades diárias, 
resultantes da atividade física. 

Aspectos físicos 
Grande limitação nas 
atividades físicas, incluindo 
banho e troca de roupas. 

Capacidade para todos os 
tipos de atividades físicas, 
inclusive as mais vigorosas. 

Dor Dor grave ou limitante. 
Nenhuma dor ou limitação 
imposta pela dor. 

Estado geral de saúde 
Caracterização da própria 
saúde como precária e com 
tendência a piorar 

Caracterização da própria 
saúde como excelente 

Vitalidade 
Sentimento de cansaço 
constante 

Sentimento de vigor 
constante 

Aspectos sociais 

Prejuízo frequente nas 
atividades sociais devido a 
problemas físicos ou 
emocionais. 

Capacidade para todas as 
atividades sociais sem 
interferência de problemas 
físicos ou emocionais. 

Aspectos emocionais 

Problemas com o trabalho ou 
outra atividade diária como 
resultado de problemas 
emocionais. 

Nenhum problema com o  
trabalho ou atividades diárias. 

Saúde mental 

Prejuízos frequentes nas 
atividades sociais devido 
problemas físicos ou 
emocionais. 

Capacidade para todas as 
atividades sem interferência 
de problemas físicos ou 
emocionais. 

SF-36 - Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey 



54 
 

Apesar de ser uma escala para uso geral em saúde, ela foi sugerida pelo 

Common Data Elemments da National Institute of Neurological Disorders and Stroke 

(NINDS) em 2010 como uma recomendação no seguimento e prognóstico de 

doentes com TCE (128).  

Um estudo analisou a QV de 173 doentes após TCE leve por meio da SF-36, 

e verificou piora principalmente nas medidas de vitalidade e dor (168). Lima et al. 

(23) avaliaram a QV por meio da SF-36 e estados de humor em doentes com TCE 

18 meses após a lesão e verificaram que quando comparados ao grupo controle, a 

QV desses doentes era menor nos aspectos: capacidade funcional, dor, condição 

geral de saúde, vitalidade, saúde mental, aspectos sociais e emocionais. Esses 

doentes se mostraram mais ansiosos que o grupo controle, porém não verificaram 

diferença significativa no estado depressivo. A direção dos cuidados na saúde e das 

políticas públicas para o acompanhamento dos doentes que sofreram lesão pode 

influenciar seu bem-estar (23). Os autores apontaram a falta de trabalhos 

envolvendo QV e aspectos neuropsicológicos a longo-prazo nesses doentes.  

Outros métodos de abordar a QV dos doentes também podem ser feitos, 

tanto com o uso de questionários específicos que avaliam o prognóstico dos doentes 

após o TCE, recomendados pelo Common Data Elements (128, 169), como as 

escalas: Quality of Life after Brain Injury (QOLIBRI) e Satisfaction with Life Scales 

(SWLS). Até o momento não foram encontrados trabalhos de validação dessas 

escalas para a população brasileira. Esbjornsson et al. (107) utilizaram a European 

Quality of Life (EQ-5D), escala geral de QV, e verificaram que 70,6% dos doentes 

com LAD relataram dor moderada (não relacionada à enxaqueca), associação entre 

sintomas depressivos e ansiosos moderados com maior irritabilidade, isolamento 

social e desmotivação. Verificaram também que doentes que se sentiam cansados e 

aborrecidos (82,4%), lentificados (76,5%), sensação de inquietação (67,5%), rigidez 

e teimosia (76,4%) e problemas de concentração (76,5%) apresentavam maior 

impacto na QV (107). 

Outro preditor para a QV do doente consiste, entre outros, na satisfação e 

cuidado familiar, que pode ser medido pela escala de sobrecarga do cuidador. 

Livington et al. (170) acompanharam durante um ou dois anos o nível de satisfação 
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de familiares de doentes que sofreram lesão cerebral e verificaram que problemas 

psiquiátricos e comportamentais, como depressão e uso de drogas, são 

responsáveis pela diminuição da satisfação com a vida desses familiares. Outro 

estudo utilizou a escala Zarit Burden Interview para analisar a sobrecarga de 

cuidadores de doentes que sofreram lesão cerebral e verificaram que essa escala 

pode ser ferramenta útil para verificar os itens tensão pessoal do papel de cuidador 

(171).  
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4. Casuística e método 
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4.1. Delineamento do estudo 

 

Estudo unicêntrico, prospectivo e retrospectivo, exploratório, com braço 

único e três níveis de medidas repetidas. 

O trabalho foi realizado no serviço de Neurocirurgia do Departamento de 

Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP), com período de recrutamento dos doentes compreendido 

entre dezembro de 2010 e janeiro de 2014, acompanhado de 12 meses de 

avaliações na fase inicial, 6 meses e 12 meses após o trauma, perfazendo um total 

de 49 meses de coleta de dados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa CAPPESQ do Hospital das Cínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) sob no. 0097/11 e pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Divisão de Psicologia do HC-FMUSP sob no. 18/2010 (Anexo A). O 

estudo recebeu apoio do CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico para a modalidade doutorado sanduíche com bolsa no exterior (SWE) 

sob Processo número: 201809/2014-1 

 

 

4.2. População do estudo 

 

Foram selecionados consecutivamente 40 doentes ambulatoriais, de ambos 

os sexos, com os seguintes critérios para inclusão, ou exclusão, neste estudo. 

Critérios de Inclusão: participantes de ambos os sexos que sofreram TCE 

até 3 meses antes de participar do estudo; com perda de consciência durante pelo 

menos 30 minutos como consequência do TCE; ter entre 18 e 55 anos de idade; 

pelo menos 4 anos de escolaridade; ECG menor que 13 pontos; habilidade de 

compreender e seguir instruções em português; e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Anexo B). 
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Critérios de Exclusão: histórico de TCE prévio; evidências de outras 

anormalidades que LAD mostrado por tomografia computadorizada (TC), como 

contusões, hematoma epidural, hematoma subdural; histórico de outra doença 

neurológica (epilepsia, acidente vascular cerebral, tumor); uso atual de drogas; 

comprometimento cognitivo e/ou motor limitantes. 

 

 

4.3. Variáveis 

 

4.3.1. Variáveis Dependentes Primárias 

 

Aspectos cognitivos: memória episódica (verbal e visuoespacial), 

aprendizagem, memória operacional, processos atencionais (atenção sustentada, 

alternada e seletiva), funcionamento executivo (fluência verbal fonológica e 

semântica), velocidade de processamento e coordenação motora fina. Essas 

variáveis foram testadas aos 6 meses e 12 meses após o trauma. 

 

4.3.2. Variáveis Dependentes Secundárias 

 

Sintomas depressivos e ansiosos, a sobrecarga do cuidador e a qualidade 

de vida do doente. Esses questionários foram aplicados na fase inicial (fase 1 ), 6 

meses (fase 2) e 12 meses (fase 3) após o trauma. 
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4.3.3. Variáveis confundidoras 

 

A gravidade do trauma (avaliado pela Escala de Coma de Glasgow -ECG 

avaliado na chegada do doente ao pronto socorro), a idade do doente no momento 

do trauma, o nível de escolaridade e quociente intelectual estimado. 

 

 

4.3.4. Variável Independente 

 

O tempo após a lesão foi considerada a variável independente 

 

 

4.4. Instrumentos 

 

Todos os instrumentos foram aplicados pela neuropsicóloga responsavel 

pelo estudo ou por um estagiário treinado e supervisionado semanalmente.  

 

 

4.4.1. Questionários 

 

a) Questionário de Qualidade de Vida SF-36 (167) adaptado para o português por 

(172), (Anexo C). O SF-36 é um questionário multidimensional formado por 36 itens 

englobados em oito índices ou componentes: capacidade funcional (dez itens), 

aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral de saúde (cinco itens), 

vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três 

itens), saúde mental (cinco itens) e mais uma questão de avaliação comparativa 
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entre as condições de saúde atual e as de um ano atrás. O questionário avalia tanto 

os aspectos negativos da saúde (doença ou enfermidade), como os positivos (bem-

estar ou qualidade de vida (QV). A pontuação final varia de 0 a 100 em cada 

componente da escala. 

b) Zarit Burden Interview (ZBI) ou escala de sobrecarga do cuidador (173) adaptação 

brasileira (174), (Anexo D). Consiste em uma lista de 22 afirmativas referentes à 

saúde, vida pessoal e social, situação financeira, emocional e bem-estar, relações 

interpessoais do cuidador de pessoas com transtornos mentais. Esse instrumento 

oferece um indicativo da sobrecarga do cuidador e é respondido pelo responsável 

pelo doente. A pontuação final varia de 0 a 88. 

c) Inventário de Depressão de Beck (BDI), (175), traduzido e validado para a 

população brasileira por (176), (Anexo E), consiste em um questionário de auto-

relato com 21 itens de múltipla escolha. O BDI indica a gravidade dos sintomas 

depressivos do doente nas últimas 2 semanas. A pontuação da escala varia de 0 a 

63, sendo pontuação de 0 a 11 sintomas depressivos mínimos, de 12 a 19 sintomas 

depressivos leves, de 20 a 35 sintomas depressivos moderados e acima de 35 

sintomas depressivos graves. O questionário foi elaborado para avaliar doentes 

acima de 13 anos de idade e é composto de diversos itens relacionados aos 

sintomas depressivos como desesperança, irritabilidade, culpa, sentimentos de estar 

sendo punido, além de sintomas físicos como fadiga, perda de peso e diminuição da 

libido. 

d) Inventário de Ansiedade Estado-Traço (IDATE-estado) (176, 177), validação 

brasileira (Anexo F), o IDATE é uma escala de auto-relato contendo 20 afirmações 

onde os sujeitos indicam como se sentem naquele determinado momento. 

Ansiedade-Estado, que se refere ao estado emocional transitório, caracterizado por 

sentimentos subjetivos de tensão que podem variar de intensidade de acordo com o 

contexto.  

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Questionário_de_auto-relato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Questionário_de_auto-relato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Múltipla_escolha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Libido
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4.4.2. Bateria de avaliação neuropsicológica 

 

a) Trail Making Test (Partes A e B)  (Anexo G)  Envolve triagem visual e atenção 

concentrada e alternada, flexibilidade mental e velocidade motora (26). Na forma A 

(TMT A) o doente deve traçar uma linha continua conectando círculos numerados 

em sequência crescente. Na forma B (TMT B) o doente deve traçar uma linha 

continua conectando alternadamente círculos com números e círculos com letra em 

uma sequência crescente e ordenada.  

b) Stroop Test Versão Victoria (VST – Victoria Stroop Test), (Anexo H). Envolve 

atenção seletiva e controle inibitório. O teste é constituído por 3 cartões. O primeiro 

cartão (leitura de cores) é composto por 24 retângulos pintados de marrom, rosa, 

azul ou verde; o segundo cartão (leitura de palavras coloridas) é composto por 24 

palavras (CADA, NUNCA, HOJE, TUDO, repetidas seis vezes cada) pintadas de 

marrom, rosa, azul ou verde; e no terceiro cartão (interferência de cores), também 

composto por 24 palavras (MARROM, ROSA, AZUL VERDE, repetidas seis vezes 

cada) pintadas com cores não correspondentes. Em cada cartão, o sujeito é 

solicitado a dizer o nome das cores (tinta) o mais rapidamente que conseguir. A 

pontuação é feita pelo tempo realizado em cada cartão (26). 

c) Fluência Verbal (FV) Fonológica FAS  (Anexo I) – o teste envolve monitorização e 

controle do funcionamento executivo. É solicitado ao doente que fale o maior 

número que puder, em um minuto, palavras que se iniciam com as letras F, em 

seguida com a letra A e depois S. Não é permitido palavras como nomes próprios, 

nomes de cidade, país, nem conjugação de verbos. A pontuação é dada somando-

se o número de palavras ditas corretamente.  Fluência Verbal (FV) Semântica ou 

Categoria Animais - é solicitado ao doente que fale o maior número animais em um 

minuto. A pontuação do FV fonológica (FAS) e da FV Animais é feita por meio da 

contagem de palavras corretas faladas pelo participante no período proposto por 

cada teste (26). 

d) Hopkings Verbal Learning Test (HVLT), (178), (Anexo J) – consiste num teste de 

memória episódica verbal de evocação imediata, tardia e um posterior 

reconhecimento. O teste é composto de uma lista contendo 12 palavras. Após a 
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leitura da lista pelo examinador, é solicitado ao doente que repita o maior número 

possivel de palavras, em qualquer ordem. O mesmo procedimento é repetido mais 

duas vezes e após 25 minutos é solicitada a evocação tardia e em seguida solicita-

se o reconhecimento das palavras previamente aprendidas. 

c) Dígitos ordem direta (Dig OD) (Anexo K) – subteste da Escala Wechsler de 

Memória (WAIS-III), (179): avalia o sistema fonológico da memória operacional (na 

ordem direta). Sequências crescentes de dígitos são apresentadas oralmente na 

velocidade de um dígito por segundo. Ao final de cada sequência, o sujeito devem 

repeti-las na ordem direta. No teste Dígitos ordem inversa (Dig OI), o participante 

também é solicitado a dizer uma sequência crescente de dígitos, porém na ordem 

inversa àquela dita pelo examinador. O critério de interrupção dos testes consiste na 

ocorrência de erros em duas sequências de mesmo número de dígitos. A pontuação 

consiste na quantidade de sequências repetidas corretamente.  

d) Figura Complexa de Rey (FCR) (180, 181), (Anexo L) - avalia a capacidade de 

planejamento e organização visuoespacial na forma de Cópia da FCR e a memória 

episódica visuoespacial quando solicitada a reprodução espontânea da FCR em 

folha de papel branca. O teste consiste em figura complexa com diferentes formas 

geométricas que é mostrada ao doente e pedido que a copie olhando o figura 

original (forma cópia). Após período de 3 minutos, na qual o doente realiza uma 

atividade distratora, solicita-se que ele refaça o desenho da FCR com o maior 

número de detalhes que conseguir, por meio da evocação espontânea. A pontuação 

do teste é feita levando-se em conta a presença do traçado dos elementos 1 ao 18 e 

a pontuação total varia de 0 até 2 pontos por elemento com pontuação que varia de 

0 até 36, (pontuação padrão pode ser observada na Figura 1). 
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Figura 1. Pontuação padrão da Figura Complexa de Rey dos elementos 1 ao 18 

 

 A pontuação pelo sistema Savage varia de 0 a 6 e leva em consideração a 

elaboração do traçado do quadro externo (0 – traço faltante, 1- traçado fragmentado 

ou torto, 2- traçado perfeito). A Figura 2 exemplifica a pontuação pelo sistema 

Savage (182). 

 

 

 

Figura 2. Pontuação da Figura Complexa de Rey por meio do sistema Savage. 
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e) Vocabulário e Raciocínio Matricial (179) – são subtestes da bateria WAIS-III. A 

combinação dos pontos dos subtestes Vocabulário e Raciocínio Matricial são 

convertidos em QI estimado (183, 184). O subteste Vocabulário se constitui de 33 

palavras apresentadas oralmente, as quais o sujeito deve definir ou explicar o 

significado. O teste pode ser interrompido caso o doente defina erroneamente seis 

palavras consecutivas.  O subteste Raciocínio Matricial é composto por uma 

sequência lógica de figuras apresentadas de forma incompleta para que o doente 

escolha uma das alternativas, entre seis outras, que complete a sequência lógica. A 

dificuldade da tarefa aumenta progressivamente conforme o doente progride no 

teste. O teste pode ser interrompido caso o doente defina erroneamente oito 

respostas incorretas consecutivas.  

f) Grooved Pegboard test - avalia a velocidade da destreza motora a partir da 

colocação de pinos em um tabuleiro. O teste é realizado tanto com a mão dominante 

(Grooved forma A) quanto com a mão dominante (Grooved forma B) (26). A figura 3 

mostra o doente executando a tarefa Grooved Pegboad. 

 

 

Figura 3. Grooved Pegboard test 
Fonte: A Compendium of Neuropsychological tests (26) 
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4.5. Procedimento 

 

 A metodologia adotada no presente estudo foi a mesma proposta por outros 

pesquisadores cujo objetivo foi a avaliação neuropsicológica em doentes com lesão 

a partir do sexto mês do trauma (123, 185). O período de acompanhamento seguiu 

conforme método aplicado por demais autores (186-190). 

Os doentes foram convidados a participar do estudo no seu primeiro retorno 

ambulatorial com a equipe médica do Departamento de Neurocirurgia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HC-

FMUSP. A equipe médica realizou o primeiro momento da triagem, analisando os 

achados de Tomografia Computadorizada (TC) para a inclusão do doente que 

receberam diagnóstico de LAD. Em seguida o doente foi encaminhado para a 

psicologia na qual foi feita triagem para verificar a possibilidade de inclusão no 

estudo. A figura 4 representa o fluxograma de atendimento e seguimento dos 

doentes. 

Com a aceitação em participar e após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aceito pelo comitê de Ética e Pesquisa do HC-

FMUSP, os doentes foram avaliados em três momentos: 

1) Fase 1 ou fase inicial – até três meses após a lesão. O doente foi 

solicitado a preencher os questionários de depressão BDI, ansiedade IDATE, 

qualidade de vida SF-36. A escala de sobrecarga do cuidador ZBI foi preenchida 

pelo acompanhante.  

2) Fase 2 - seis meses após a lesão. Foram preenchidos os mesmos 

questionários da fase inicial e feita a avaliação neuropsicológica composta por 

sessão única de aproximadamente uma hora e meia de duração.  

3) Fase 3 - um ano após a lesão. Foi adotado o mesmo procedimento da 

fase 2.  
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4.5.1. Avaliação dos aspectos cognitivos nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 

meses após o trauma)  

 

As avaliações neuropsicológicas completas, incluindo a bateria de avaliação 

dos aspectos cognitivos, foram realizadas na fase 2 do estudo (6 meses) e na fase 3 

(12 meses após o trauma). 

As medidas de comparação dos testes foram feitas por meio das pontuações 

brutas, podendo ser:  

1) tempo (expressas em segundos) – nos testes que avaliaram os processos 

atencionais (Trail Making Test formas A e B, Stroop test cartões A, B e C) e a 

coordenação motora fina (Grooved Pegboard formas A e B);  

2) pontos brutos – nos testes de memória (Hopkings Verbal Learn Test 

HVLT evocação imediata, tardia e reconhecimento, Figura de Rey evocação e 

Dígitos ordem direta e inversa), teste que avalia as funções executivas: teste de 

Fluência Verbal (FAS e Animais) e Figura de Rey (cópia). 

Para melhor compreensão dos resultados dos testes, separou-se as análises 

por funções cognitivas. A figura 4 representa o fluxograma do estudo. 
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Primeiro atendimento ambulatorial do doente após a saída da internação 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

Desistência da 

participação e/ou abuso 

de substância  

 

12 meses após o trauma 

NÃO 

NÃO SIM 

SIM 

6 meses após o trauma 

Triagem ambulatorial na primeira consulta - O doente tem condições físicas, cognitivas e emocionais para 

realizar a avaliação inicial? 

Exclusão 

Podendo receber 
encaminhamento para 
atendimento 
ambulatorial regular 
em  psicoterapia ou 
encaminhado para 
serviços externos 

Inclusão - Assinatura do TCLE e Triagem: dentro da faixa 

etária do estudo, sem uso de drogas atual, sem histórico prévio 

de outro TCE, sem outras condições traumáticas (contusão, 

hematoma, histórico de cirurgia encefálica ou doença 

psiquiátrica), ECG <=12. 

 

Fase 1 – (ate 3 meses após o trauma)  

Aplicação dos questionários: BDI, IDATE-E, SF36, ZBI  

 

Fase 3 - Aplicação dos questionários e avaliação 

neuropsicológica 

 

 

 

Fase 2 - Aplicação dos questionários e avaliação 

neuropsicológica 
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4.6. Cálculo da amostra 

 

Quarenta doentes entre 18 e 55 anos, de ambos os sexos, que 

apresentarem os critérios de inclusão foram estudados. 

Cálculo da Amostra: Baseado no estudo de (190, 191) que analisaram os 

aspectos cognitivos de doentes com TCE durante 1 ano, foi calculado uma amostra 

de 39 doentes para participar deste estudo, levando-se em consideração as médias 

no teste de fluência verbal e os desvio-padrão. Para análise manteve-se o poder de 

80%, valor de alfa de 0,05, amostra pareada (medidas repetidas) e curva bicaudal. 

 

 

4.7. Análise estatística 

 

As variáveis foram apresentadas descritivamente em tabelas contendo 

médias, desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil, ou frequência absoluta e 

porcentagem.  

O teste utilizado para verificar normalidade dos resultados dos inventários, 

escalas e testes cognitivos foi Shapiro-Wilk. Com a confirmação da normalidade dos 

dados cognitivos e de escalas, foi utilizado o teste t-Student para verificar se havia 

diferença de médias em dois momentos distintos. Em caso de dados não normais 

(ou não paramétricos), utilizou-se o teste de Wilcoxon. Para as medidas que foram 

avaliadas nos três momentos, depois de confirmada normalidade dos dados, utilizou-

se o teste ANOVA com correção de Bonferroni. 

Foram realizados testes de correlação de Spearman (para dados não 

normais) ou Pearson (para dados normais) dos questionários de sintomas 

depressivos e ansiosos com a sobrecarga do cuidador; dos processos atencionais e 
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dos testes de memória; e correlação entre os resultados dos questionários com os 

aspectos da qualidade de vida.  

Utilizou-se o modelo de regressão de Poisson ou Gama, no qual a pontuação 

das variáveis de memória, atenção, fluência, coordenação motora, depressão e 

ansiedade são consideradas variáveis dependentes ou respostas.  

Os dados omissos dos questionários foram abordados por meio do método de 

imputação múltipla por regressão linear, levando-se em consideração as variáveis: 

idade do doente, gravidade do trauma e anos de escolaridade. O uso de imputações 

múltiplas é aconselhado em estudos longitudinais (192). Foi utilizado o método de 

imputação para as variáveis: Inventário Beck de Depressão (BDI), Inventário de 

Ansiedade Estado-Traço (IDATE) e Zarit Burden Interview (ZBI) em relação aos três 

momentos. O valor de p foi correspondente ao teste de Friedman para a 

comparação nos três momentos.   

Todos os testes foram bicaudais e o nível de significância adotado foi de 0,05. 

As análises foram realizadas com auxílio do programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 13.0 para Windows (Chicago, IL, Estados Unidos). 

  

 

4.8. Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Cínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPESQ-

HCFMUSP número 0097/11), (Anexo A). 

O sigilo foi mantido em durante todos os períodos do estudo. Todos os 

doentes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e métodos do experimento e 

deram seu consentimento por escrito (termo de consentimento livre e esclarecido - 

TCLE), (Anexo B) 
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Caso o participante desistisse da pesquisa ele estava ciente de que isso não 

acarretaria em prejuízos aos atendimentos que ele pudesse ter na instituição. O 

estudo apresentou risco mínimo ao doente e seu acompanhante. 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de ética 

da instituição e também baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração 

de Helsinki (1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-

Kong (1989). 

O uso de ferramentas e questionários foi realizado conforme os princípios 

éticos estabelecidos nas declarações acima citadas e nas normas de ética do 

Ministério da Saúde (C.N.S. Resolução no. 196 10/10/96). 
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5. Resultados 
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5.1. Casuística 

O trabalho contou com a participação de 40 doentes, com características de 

recrutamento apresentadas na Figura 5. Os dados demográficos estão 

representados na Tabela 5. 

  
Tabela 5 – Caracterização da população estudada em seguimento até o término 
do estudo 
 

Variáveis LAD (n=40) 

  Média (DP) Variação 

Idade (anos) 28.7 9.28 18 - 53 

Escolaridade (anos) 9,4 2,76 5 - 16 

Gênero (masculino %) 87.5    

Gravidade do trauma (grave %) 60 
 

 

Mecanismo de Trauma (%)      

     Acidente moto ciclístico 55 
 

 

     Acidente automobilístico 25    

     Atropelamento 15 
 

 

     Outros (queda e agressão) 5    

QI Estimado 86.20 8.6 70 - 107 

Período após lesão na fase 1 (dias) 47 44 10 - 118 

Período após lesão na fase 2 
(meses) 

6,26 1,4 
4,7 – 9,1 

Período após lesão na fase 3 
(meses) 

13,45 2,78 
11,7 – 17,2 

LAD – Lesão Axonial Difusa 
QI – Quociente de Inteligência 

  

 

 

A figura 5 mostra o fluxograma dos doentes atendidos no ambulatório ao 

longo do estudo em cada fase de avaliação, enquanto que a tabela ao lado mostra 

os critérios utilizados na discriminação dos doentes excluídos.  
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Figura 5 – Fluxograma do recrutamento dos doentes 

 

5.2. Avaliação dos processos cognitivos 

As avaliações dos processos cognitivos foram realizadas na fase 2 (6 

meses) e na fase 3 (12 meses após a lesão).  

 

 

5.2.1 Resultados dos testes que avaliam os processos atencionais 

Os testes selecionados para avaliar os processos atencionais foram: Trail 

Making Test formas A e B e o teste de cores Stroop cartões A, B e C. A Tabela 6 

apresenta os resultados dos testes. 

 

Doentes LAD encaminhados para a neuropsicologia  

(antes da triagem) n= 149 

Excluídos n= 109 

Uso atual de drogas n= 14 

Trauma tardio (mais de 12 meses 
de lesão) n= 36 

Dificuldades cognitivas/ motoras 
limitantes n= 12 

Desistência do seguimento n= 45 

Evolução para outro quadro 
neurológico (hematoma, contusão) 
n= 2 

 

 

Doentes que completaram a 1 a. fase do estudo 

n= 68 

Doentes que completaram a 2a. fase do estudo 

n= 44 

Doentes que completaram a 3a. fase do estudo 

n= 40 
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Tabela 6. Comparação das médias do tempo de execução dos testes que 
avaliam os processos atencionais. 

Testes Atencionais     Média (DP)             Valor de p*** 

TMT A2 51,9 (27,97) 
 

TMT A3 40,28 (19,13) 0,001** 

TMT B2 128,75 (77,23) 

 TMT B3 97,63 (38,33) 0,01* 
Stroop A2 19,55 (9,37) 

 Stroop A3 17,48 (6,16) 0,044* 

Stroop B2 22,26 (7,04) 

 Stroop B3 19,13 (4,98) 0,003** 

Stroop C2 32,49 (10,24) 

 Stroop C3 27,82 (7,06) 0,001** 

TMT A2 – Trail Making Test forma A na fase 2 (6 meses após o trauma) 
TMT A3 – Trail Making Test forma A na fase 3 (12 meses após o trauma) 
TMT B2 - Trail Making Test forma B na fase 2 (6 meses após o trauma) 
TMT B3 - Trail Making Test forma B na fase 3 (12 meses após o trauma) 
Stroop A2 – Stroop Test cartão A na fase 2 (6 meses após o trauma) 
Stroop A3 – Stroop Test cartão A na fase 3 (12 meses após o trauma) 
Stroop B2 – Stroop Test cartão B na fase 2 (6 meses após o trauma) 
Stroop B3 – Stroop Test cartão B na fase 3 (12 meses após o trauma) 
Stroop C2 – Stroop Test cartão C na fase 2 (6 meses após o trauma) 
Stroop C3 – Stroop Test cartão C na fase 3 (12 meses após o trauma) 
* valor de p <0,05 
** valor de p < 0,005 
***Comparação das médias por meio do teste t pareado 
  
  
  

A análise constatou melhora significativa no desempenho dos testes 

atencionais da primeira avaliação (fase 2) com a segunda (fase 3). As pontuações 

são expressas por meio do tempo de execução medido em segundos. Dessa forma, 

o declínio do tempo indica melhora do desempenho nesses testes. Os Gráficos 1 e 2 

representam a mediana nos tempos de desempenho nos testes TMT A e B e Stroop 

A, B e C nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses após o trauma). 
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Gráfico 1. Representação dos resultados do Trail Making Test forma A (TMT A) e da 
forma B na fase 2 (TMT A2 e TMT B2) e na fase 3 (TMT A3 e TMT B3) 

 

 

Gráfico 2. Representação dos resultados do Stroop Test cartões A (Stroop A), B 
(Stroop B) e C (Stroop C) na fase 2 (Stroop A2, B2 e C2) e na fase 3 
(Stroop A3, B3 e C3) 

 

TMT A2 TMT A3 TMT B2 TMT B3 

Stroop A2 Stroop B3 Stroop C2 Stroop C3 Stroop A3 Stroop B2 

* 

* 

* 

* 

* 
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5.2.2 Resultados dos testes que avaliam os domínios da memória 

episodica 

 

Os testes selecionados para avaliar a memória episódica verbal foi o 

Hopkings Verbal Learn Test (HVLT), o teste da reprodução da Figura Complexa de 

Rey (FCR) para avaliar a memória episódica visuoespacial. A Tabela 7 apresenta os 

resultados do teste t pareado dos resultados das pontuações brutas nos testes: 

HVLT evocação imediata (HVLT RI) e tardia (HVLT tard) e o reconhecimento (HVLT 

rec), do teste dos Dígitos Ordem Direta (Dig OD) e Inversa (Dig OI) e da Figura 

Complexa de Rey  (FCR mem) nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses após o trauma). 

 

Tabela 7. Resultados dos testes de memória nas diferentes nas fases 2 e 3 
 

    Teste*     Média        (DP)          Valor de p** 

HVLT RI2 18,4 4,673 

 HVLT RI3 20,95 4,867 0,001*** 

HVLT tard2  5,362 113,118 

 HVLT tard3 9,833 163,418 0,056**** 

HVLT rec2 9,85 1,829 

 HVLT rec3 10,28 1,555 0,114 

FCR men2 14,488 80,092 

 FCR men3 16,603 70,591 0,013*** 

*HVLT RI2 – Hopkings Verbal Learn Test recordação imediata fase 2 (6 meses) 
HVLT RI3 – Hopkings Verbal Learn Test  recordação imediata fase 3 (12 meses) 
HVLT tard2 – Hopkings Verval Learn Test evocação tardia fase 2 (6 meses) 
HVLT tard3 – Hopkings Verval Learn Test evocação tardia fase 3 (12 meses) 
HVLT rec2 – Hopkings Verbal Learn Test reconhecimento fase 2 (6 meses) 
HVLT rec3 – Hopkings Verbal Learn Test reconhecimento fase 3 (12 meses) 
FCR mem2– Figura complexa de Rey evocação de memória fase 2 (6 meses) 
FCR mem3– Figura complexa de Rey evocação de memória fase 3 (12 meses) 

** Comparação das médias por meio do teste t pareado 
***valor de p <0,05 
**** tendência à significância 
 

 

A análise de comparação entre as médias mostrou que houve melhora 

significativa em testes que avaliaram a memória episódica. No teste HVLT evocação 

imediata (HVLT RI) referente à quantidade de palavras armazenadas quando se 

comparou a primeira (fase 2) e a segunda (fase 3) avaliação (p=0,001).  Após 
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intervalo de 25 minutos, foi solicitada a evocação tardia das palavras previamente 

aprendidas (HVLT tard) e contatou-se uma tendência à melhora do desempenho 

(p=0,056). O mesmo teste possibilita um reconhecimento das palavras previamente 

aprendidas entre outras distratoras por meio do teste de reconhecimento (HVLT rec). 

Nessa medida, constatou-se que não houve diferença significativa ao longo do 

tempo (p=0,114). O gráfico boxplox 3 representa a pontuação mediana e os quartis 

(25 – 75) dos doentes no teste HVLT. 

 

 

Gráfico 3. Representação dos resultados dos testes de memória episódica verbal 
Hopkings Verbal Learn Test de recordação imediata (HVLT RI), tardia 
(HVLT tard) e reconhecimento (HVLT rec) nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 
meses). 

 

O teste Figura Complexa de Rey (FCR) avalia a memória episódica 

visuoespacial quando é feita a solicitação de reprodução espontânea da figura 

previamente desenhada. Verificou-se melhora do desempenho dos doentes ao longo 

HVLT RI2 HVLT RI3 HVLT tard2 HVLT rec2 HVLT rec3 HVLT tard3 

* 
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do tempo (p=0,013). O Gráfico 4 representa dos resultados da evocação da FCR na 

fase 2 (FCR mem 2) e na fase 3 (FCR mem 3). 

 

 

Gráfico 4. Representação dos resultados do teste Figura Complexa de Rey medida 
de memória episódica visuoespacial (FCR mem) nas fases 2 (6 meses) e 
3 (12 meses) 

 

 

 

5.2.3. Resultados dos testes que avaliam os domínios do funcionamento 

executivo 

 

Avaliou-se o funcionamento executivo por meio dos testes de fluência verbal 

fonêmica (FAS) e semântica (Animais), teste span de dígitos (ordem direta – OD; e 

ordem inversa - OI) e da habilidade de cópia da Figura Complexa de Rey (FCR). Os 

resultados dos testes estão expressos na Tabela 8. 

 

 

* 

FCR mem2 FCR mem3 
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Tabela 8. Resultados dos testes que avaliam o funcionamento executivo 
comparando a fase 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 

 

Variáveis*  Média  (DP) Valor de p** 

FV F2 9,74 3,252   

FV F3 10,39 3,643 0,098*** 

FV A2 7,63 3,044 

 FV A3 8,58 3,621 0,085*** 

FV S2 7,92 3,216   

FV S3 7,82 3,392 0,808 

FV total2 25,29 8,321 

 FV total3 26,21 9,765 0,356 

FV Animais2 14,75 4,024   

FV Animais3 15 3,313 0,594 

FCR copia2 31,974 47,253 

 FCR copia3 32,333 51,265 0,574 

Dig OD2 6,38 1,711 

 Dig OD3 6,77 1,769 0,145 

Dig OI2 3,93 1,347 

 Dig OI3 4,1 1,429 0,377 

*FV F2 e FV F3– Teste de fluência verbal com a letras F na fase 2 e fase 3 (12 meses) 
FV A2 e A3 - Teste de fluência verbal com a letras A na fase 2 e fase 3 (12 meses) 
FV S2 e S3 - Teste de fluência verbal com a letras S na fase 2 e fase 3 (12 meses) 
FV Animais2 – teste de fluência verbal semântico categoria Animais na fase 2 (6 meses) 
FV Animais3 – teste de fluência verbal semântico categoria Animais na fase 3 (12 meses) 
FCR cópia – teste que avalia a cópia da Figura Complexa de Rey 
Dig OD2 – Dígitos ordem direta na fase 2 (6 meses) 
Dig OD3 – Dígitos ordem direta na fase 3 (12 meses) 
Dig OI2 – Dígitos ordem inversa na fase 2 (6 meses) 
Dig OI3 – Dígitos ordem inversa na fase 3 (12 meses) 
** Comparação das médias por meio do teste t pareado 
*** Tendência à significância estatística 
  
  
  

A análise da fluência verbal (FV) mostrou tendência estatística no teste FV  

fonêmica para as letras F (p=0,098) e A (p=0,085). Para a letra S (p=0,808) e 

somando-se todas as letras (FV total), não houve diferença significativa (p=0,356) da 

primeira para a segunda avaliação. No teste de fluência verbal semântica categoria 

animais, também não se observou melhora significativa ao longo do tempo 

(p=0,594). 

Os resultados dos testes de FV letras F, A e S estão representados no 

Gráfico 5. Os resultados do teste FV total estão representados no Gráfico 6 e o teste 

de FV semântica categoria animais no Gráfico 7.  
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Gráfico 5. Representação dos resultados do teste de Fluência Verbal (FV) fonêmica 
com as letras F (FV F), letra A (FV A) e S (FV S), nas fases 2 (6 meses) e 
3 (12 meses) 

 

 

Gráfico 6. Representação dos resultados do teste de Fluência Verbal (FV) fonêmica 
somando todas as letras (FV total), nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 

 

FV F2 FV F3 FV A2 FV A3 FV S2 FV S3 

FV total2 FV total3 
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Gráfico 7. Representação dos resultados do teste de Fluência Verbal semântica 
categoria Animais, nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 

 

A cópia da Figura Complexa de Rey (FCR cópia) constitui uma medida de 

planejamento e visuopercepção para a realização da cópia. Constatou-se que 

também não houve melhora ao longo do tempo (p=0,574). Resultados apresentados 

no Gráfico 8, considerando as fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses do trauma). 

Animais 2 Animais 3 
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Gráfico 8. Representação dos resultados do teste de cópia da Figura Complexa de 
Rey (FCR cópia), nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 

 

 

Outra medida de análise da FCR consiste na análise do traçado, organização 

e planejamento estrutural das partes por meio da pontuação Savage.  

Como não se observou normalidade dos dados (realizado por meio do teste 

de Shapiro-Wilk), utilizou-se o teste Wilcoxon para dados pareados. Na Tabela 9, 

apresentamos os resultados dos testes.  

 

Tabela 9. Resultados da pontuação pelo sistema Savage da FCR cópia e memória    
na fase 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 

Variáveis* Média (DP) Valor de p** 

Savage cópia2 4,47 1,48 

 Savage cópia3 4,74 1,186 0,16 

Savage mem2 3,45 1,913 

 Savage mem3 4,05 1,859 0,078*** 

* Pontuação da Figura Complexa de Rey feita por meio da análise 
estrutural pelo sistema Savage 
** Teste Wilcoxon 
*** Tendência à significância estatística 

FCR cópia2 FCR cópia3 
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Os resultados não mostraram diferença na pontuação do sistema Savage na 

copia ou reprodução de memória da FCR. A pontuação feita por meio da correção 

Savage oferece um indicativo de planejamento e construção estrutural da figura. Na 

Tabela 10 apresenta a correlação entre a pontuação Savage e a pontuação geral da 

FCR, tanto na cópia e quanto na evocação da FCR. 

 

Tabela 10. Resultados das correlações do sistema de pontuação Savage da FCR 
com a cópia e a evocação desta figura nas fases 2 e 3 

Variável* r** Valor de p 

Savage cópia2 x FCR cópia2 0,034 0,84 

Savage cópia3 x FCR cópia3 0,38 0,02*** 

Savage cópia2 x FCR mem2 0,212 0,204 

Savage cópia3 x FCR mem3 0,622 0,000*** 

Savage mem2 x FCR mem2 0,452 0,004*** 

Savage mem3 x FCR mem3 0,692 0,000*** 
* Savage – correção da Figura Complexa de Rey feita por meio da pontuação Savage 
Savage cópia – consiste na pontuação feita na cópia da Figura Complexa de Rey na fase 2 (6 
meses) e 3 (12 meses) 
Savage mem – consiste na pontuação feita na evocação por memória da Figura complexa de 
Rey na fase 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 
FCR cópia – cópia da Figura complexa de Rey na fase 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 
FCR mem – Figura complexa de Rey evocação de memória fase 2 (6 meses) e 3 (12 meses) 
**Correlação de Pearson 
***valor de p <0,05 

 

 

No teste dos dígitos, que avalia memória de curto prazo e span atencional na 

ordem direta e memória operacional na versão da ordem inversa, verificou-se que 

não houve melhora significativa ao longo do tempo (p=0,145 e p=0,337 

respectivamente). Os resultados dos testes Dígitos ordem direta (DIG OD) e ordem 

inversa (DIG OI) estão representados no Gráfico 9. 
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Gráfico 9. Representação dos resultados teste de Dígitos ordem Direta (DIG OD) e 
ordem Inversa (DIG OI) nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses). 

 

 

5.2.4. Resultado do teste que avalia a coordenação motora fina 

 

A coordenação motora fina dos doentes foi avaliada por meio do teste 

Grooved Pegboard. Considerou-se o tempo de execução da tarefa, em segundos, 

com a mão dominante (independentemente se o doente for destro ou canhoto) - 

Grooved A e a mão não dominante - Grooved B, nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 

meses após o trauma). A Tabela 11 mostra os resultados medidos pelo tempo de 

execução (em segundos) do teste de coordenação motora fina. 
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Tabela 11. Tempo de execução do teste Grooved Pegboar nas fases 2 e 3 

Variáveis  Média  (DP) Valor de p* 

Grooved A 2 95,63 35,157 

 Grooved A 3 91,68 33,646 0,212 

Grooved B 2 116,29 58,644 

 Grooved B 3 108,71 58,509 0,238 

Grooved A 2 – Grooved Pegboard forma A (mão dominante) fase 2 (6 meses trauma) 
Grooved A 3 – Grooved Pegboard forma A (mão dominante) fase 3 (12 meses  trauma) 
Grooved B 2 – Grooved Pegboard forma B (mão não-dominante) fase 2 (6 meses) 
Grooved B 3 – Grooved Pegboard forma B (mão não-dominante) fase 3 (12 meses 
trauma) 
* Comparação das médias por meio do teste t pareado 
  

 

Pela Tabela 11, se aceita a hipótese de igualdade no desempenho da 

coordenação motora fina tanto mão dominante (Grooved A) quanto mão não 

dominante (Grooved B) nos momentos (6 e 12 meses). O gráfico bloxplot 10 

representa o desempenho dos doentes no teste Grooved formas A e B.  

 

Gráfico 10. Representação do tempo de execução do Grooved Pegboard mão 
dominante (Grooved A) e mão não dominante (Grooved B) nas fases 
2 (6 meses) e 3 (12 meses). 

GROOVED A2 GROOVED B2 GROOVED B3 GROOVED A3 



86 
 

5.3. Descrição dos percentis e a classificação dos resultados dos testes 

cognitivos 

 

Os resultados dos testes foram convertidos em percentis por meio da tabela 

de conversão para dados normativos de cada teste (Tabela 12). Os dados 

normativos foram extraídos dos manuais originais de cada teste e a conversão da 

classificação seguiu o padrão estabelecido por (26). Para maiores detalhes ver 

Anexo M. 

 
Tabela 12. Descrição dos resultados dos testes cognitivos nas fases 2 e 3 

Teste 
Fase 2 (6 meses) Fase 2 (12 meses) 

média (DP)* classificação média (DP)* classificação 

HVLT RI  5,9 (14,4) Limítrofe 11,8 (17,7) Média-inferior 

HVLT tard  5,4 (11,4) Limítrofe 9,2 (16,6) Limitrofe 

HVLT rec 29,8 (27,2) Média 37,9 (28,9) Média 

FCR copia 22,2 (23,5) Média-inferior 52,7 (29,5) Média 

FCR mem 11,3 (5,2) Média-inferior 16,8 (6,3) Média-inferior 

TMT A 19,8 (25,7) Média-inferior 31,1 (27,1) Média 

TMT B 13,4 (24,2) Média-inferior 14,8  (19,6) Média-inferior 

Stroop A 5,2 (10,0) Limítrofe 8,2 (13,5) Limitrofe 

Stroop B 3,8 (8,8) Limítrofe 8,9 (12,7) Limitrofe 

Stroop C 16,5 (21,8) Média-inferior 22,1 (25,6) Média-inferior 

Fluência Verbal F 7,1 (4,1) Limítrofe 10,9 (4,4) Média-inferior 

Fluência Verbal A 7,7 (2,9) Limítrofe 8,8 (3,8) Limítrofe 

Fluência Verbal S 8,0 (3,6) Limítrofe 8,25 (4,0) Limítrofe 

Fluência Semântica 26,7 (22,1) Média 25,0 (22,3) Média 

Grooved A 18,14 (26,4) Média-inferior 15,1 (18,3) Média-inferior 

Grooved B 13,8 (20,4) Média-inferior 14,4 (22,6)  Média-inferior 

* média dos percentis  
HVLT RI – Hopkins Verbal Learn test recordação imediata 
HVLT tard - Hopkins Verbal Learn test recordação tardia 
FCR copia – Figura Complexa de Rey cópia 
FCR mem – Figura Complexa de Rey evocação de Memória 
Stroop A, B, C – Teste Stroop versão Victória (formas A, B e C) 
TMT A e B – Trail Making Test (formas A e B)  
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5.4. Resultado da avaliação dos sintomas depressivos, ansiosos, 

qualidade de vida e sobrecarga do cuidador nas fases: fase 1 (inicial), fase 2 (6 

meses) e fase 3 (12 meses após o trauma) 

 

Na primeira fase do estudo, 26 doentes preencheram o inventário para 

sintomas depressivos BDI e o IDATE para avaliação dos sintomas ansiosos, na fase 

2 (6 meses) foram avaliados 39 doentes e na fase 3 (12 meses do trauma) foram 38 

doentes.  

A Tabela 13 apresenta a classificação e a distribuição da intensidade dos 

sintomas depressivos nas fases 1(fase inicial), fase 2 (6 meses) e fase 3 (12 meses 

após o trauma). 

 

Tabela 13. Descrição da frequência e do percentual de sintomas depressivos na 
amostra nas fases 1, 2 e 3 

 

Classificação BDI 
(intensidade dos 

sintomas) 

Fase 1    Fase 2    Fase 3  

Frequência 
 (n) 

Percentual 
(%) 

Frequência  
(n) 

Percentual 
(%) 

Frequênci
a (n) 

Percentual 
(%) 

Mínimos 15 57,7 
 

27 69,2 
 

29 76,3 

Leves 7 26,9 
 

7 17,9 
 

5 13,2 

Moderados 4 15,4 
 

5 12,8 
 

3 7,9 

Graves 0 0 
 

0 0 
 

1 2,6 

Dados faltantes 14 
  

1 
  

2 
 

 

  

Nas Tabelas 14, 15 e 16 são apresentadas as medidas das variáveis BDI, 

IDATE e ZBI em relação aos três momentos, tanto para os dados originais como 

para os dados imputados. Em nenhum caso há evidências de diferenças entre os 

momentos.  
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Tabela 14. Resultados dos dados originais e após imputação no BDI nas fases 1, 2 
e 3 

 

  Variável N Média DP Mínimo Máximo Mediana valor de p* 

Original 

BDI fase1 26 10,50 6,36 0,00 21,00 11,00 

0,436 BDI fase2 39 6,31 4,00 0,00 13,00 5,00 

BDI fase3 38 6,88 6,29 0,00 24,00 5,00 

Imputação 

BDI fase1 40 11,50 7,05 0,00 32,00 11,00 

0,069 BDI fase2 40 7,78 5,52 0,00 24,00 7,00 

BDI fase3 40 8,13 6,98 0,00 36,00 7,50 

*Teste de Friedman 
BDI – Inventário de Depressão de Beck 

 

 

 
Tabela 15. Resultados dos dados originais e após imputação no IDATE nas fases 1, 

2 e 3 
 

  Variável N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Mediana valor p* 

Original 

IDATE fase 1 27 41,06 7,72 27,00 53,00 40,50 

0,093 IDATE fase 2 38 37,13 5,56 23,00 44,00 37,50 

IDATE fase 3 39 36,94 8,62 24,00 52,00 40,00 

Imputação 

IDATE fase 1 40 40,60 5,96 27,00 53,00 41,00 

0,058 IDATE fase 2 40 38,93 6,52 23,00 59,00 39,00 

IDATE fase 3 40 38,73 7,78 23,00 53,00 40,50 

*Teste de Friedman 
IDATE - Inventário de Ansiedade Estado-Traço 

 

 

Tabela 16. Resultados dos dados originais e após imputação no ZBI nas fases 1, 2 e 
3 

  Variável N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Mediana valor p* 

Original 

ZBI fase 1 36 18,00 11,31 3,00 35,00 20,00 

0,538 ZBI fase 2 25 19,33 14,56 8,00 47,00 14,50 

ZBI fase 3 21 17,50 7,92 8,00 28,00 17,50 

Imputação 

ZBI fase 1 40 19,30 10,56 2,00 53,00 17,00 

0,115 ZBI fase 2 40 18,73 11,20 1,00 47,00 15,50 

ZBI fase 3 40 20,60 8,76 1,00 38,00 20,00 

*Teste de Friedman 
ZBI – Zarit Burden Interview 
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Os Gráficos 11, 12 e 13 apresentam a distribuição dos resultados das 

escalas BDI para avaliação dos sintomas depressivos (Gráfico 11), da escala IDATE 

para sintomas ansiosos (Gráfico 12) e da sobrecarga do cuidador por meio da escala  

ZBI (Gráfico 13). 

 

 
 

Gráfico 11. Representação dos resultados do Inventário de Sintomas Depressivos 
de Beck na fase 1 (inicial - Beck), Fase 2 (6 meses – Beck2) e Fase 3 
(12 meses do trauma – Beck3) 

 

 

Gráfico 12.  Representação dos resultados da escala IDATE Estado na fase 1 (inicial 
- IDATE), fase 2 (aos 6 meses – IDATE2) e fase 3 (12 meses do 
trauma – IDATE3) 
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Gráfico 13. Representação dos resultados da escala ZBI na fase 1 (inicial - Burd 
Inter), fase 2 (6 meses – BurdInter2) e fase 3 (12 meses do trauma – 
BurdInter3) 

 

Por meio da análise de correlação de Pearson, constatou-se correlação fraca. 

O teste de hipótese de não associação revela (pelo do valor de p) que as variáveis 

analisadas: sintomas depressivos (BDI), sintomas ansiosos (IDATE) não se 

correlacionam de maneira significativa com a escala de sobrecarga do cuidador Zarit 

Burden Interview, nas 3 fases do estudo. Os resultados estão discriminados na 

Tabela 17. 
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Tabela 17. Correlação das variáveis sintomas depressivos (BDI), ansiosos (IDATE) 
com a sobrecarga do cuidador (ZBI). 

Variáveis* r** Valor de p 

BDI 1 x ZBI 1 0,085 0,708 

BDI 2 x ZBI 2 -0,039 0,856 

BDI 3 x ZBI 3 0,395 0,145 

IDATE 1 x ZBI 1 -0,027 0,906 

IDATE 2 x ZBI 2 -0,029 0,895 

IDATE 3 x ZBI 3 0,445 0,089 

BDI 1 – Inventário de sintomas depressivos Beck na fase 1 (inicial ) 
BDI 2 – Inventário de sintomas depressivos Beck na fase 2 (6 meses após o trauma ) 
BDI 3 – Inventário de sintomas depressivos Beck na fase 3 (12 meses após o trauma) 
IDATE 1 – Inventário de ansiedade –estado na fase 1 (inicial) 
IDATE 2 – Inventário de ansiedade –estado na fase 2 (6 meses após o trauma ) 
IDATE 3– Inventário de ansiedade –estado na fase 3 (12 meses após o trauma ) 
ZBI 1– escala de sobrecarga Zarit Burden Interview na fase 1 (inicial), 

ZBI 2 – escala de sobrecarga Zarit Burden Interview na fase 2 (6 meses após o 

trauma), 

ZBI 3 – escala de sobrecarga Zarit Burden Interview na fase 3 (12 meses após o 
trauma) 
** r =Correlação de Pearson 
  
 
  

Apesar da não significância ao longo do tempo, constatou-se que o domínio 

Aspectos Físicos foi considerado pelos doentes como a pior condição de auto-

percepção, com ligeira melhora ao longo do tempo, porém sem significância 

estatística.   

Houve diferenças significativas ao longo do tempo em alguns dos domínios 

avaliados pela escala SF-36. As comparações e os resultados estão expressos na 

Tabela 18 e o Gráfico 14 representa os resultados da escala SF-36 ao longo das 3 

fases (fase 1 – até 3 meses, fase 2 – 6 meses, e fase 3 – 12 meses após o trauma).  
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Tabela 18. Resultado dos domínios da escala de qualidade de vida SF-36 e das 
comparações desses domínios nas 3 fases do estudo. 

Domínios SF-36  Média (DP) 
Comparação 
nas 3 fases Valor de p*** 

Capacidade Funcional 1 57,5 31,58 1 x 2 0,112 

Capacidade Funcional 2 63,79 28,18 1 x 3 0,002* 

Capacidade Funcional 3 66,5 34,61 2 x 3 0,221 

Aspectos Físicos 1 28,41 37,24 1 x 2 0,405 

Aspectos Físicos 2 41,38 41,87 1 x 3 0,015* 

Aspectos Físicos 3 56,87 40,16 2 x 3 0,023* 

Dor 1 56,81 28,58 1 x 2 0,422 

Dor 2 68,86 25,3 1 x 3 0,153 

Dor 3 65,91 31,74 2 x 3 0,175 

Estado Geral de Saúde 1 74,54 17,19 1 x 2 0,827 

Estado Geral de Saúde 2 73,62 18,25 1 x 3 0,143 

Estado Geral de Saúde 3 76,42 20,61 2 x 3 0,032* 

Vitalidade 1 60,23 24 1 x 2 0,697 

Vitalidade 2 66,86 20 1 x 3 0,085** 

Vitalidade 3 67,79 22,44 2 x 3 0,056** 

Aspectos Sociais 1 61,14 28,1 1 x 2 0,058** 

Aspectos Sociais 2 72,84 23,87 1 x 3 0,003* 

Aspectos Sociais 3 70,73 27,19 2 x 3 0,411 

Aspectos Emocionais 1 59,11 37 1 x 2 0,419 

Aspectos Emocionais 2 64,37 37 1 x 3 0,149 

Aspectos Emocionais 3 71,18 38,46 2 x 3 0,002* 

Saúde Mental 1 70,54 23,76 1 x 2 0,123 

Saúde Mental 2 68,83 18,06 1 x 3 0,386 

Saúde Mental 3 69,11 19,4 2 x 3 0,053** 

Fase 1 (inicial), Fase 2 (6 meses após o trauma), Fase 3 (12 meses após o trauma) 

* p<0,05 

    ** tendência à significância estatística  
***Comparação das médias por meio do teste ANOVA 
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Gráfico 14. Representação das médias dos domínios da escala de qualidade de vida 
SF-36 

 

Algumas das medidas da escala SF-36 foram escolhidas para se analisar a 

correlação dos fatores. Correlacionaram-se as medidas de intensidade dos sintomas 

depressivos (BDI) e ansiosos (IDATE) com os aspectos emocionais (AE) e de saúde 

mental (SM) na escala da SF-36. A correlação de Pearson é apresentada na Tabela 

19. Observou-se correlação moderada entre as pontuações do BDI e Idate e AE e 

SM, especialmente entre as fases 1 e 3. Os resultados mostraram que quanto maior 

a ansiedade (IDATE), menor os AE (p=0,0035) na fase inicial do trauma e menor a 

saúde mental do doente na fase 3. Em relação aos sintomas depressivos, constatou-

se correlação negativa e moderada na fase 3 nos domínios AE e SM. Quanto mais 

altos os sintomas depressivos, menores as pontuações de AE e SM.  
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Tabela 19. Correlação dos sintomas depressivos e ansiosos com os fatores  
aspectos emocionais e saúde mental da escala SF-36 

Variáveis*  r** Valor de p 

BDI 1 X SF36 AE1 0,097 0,782 

BDI 2 X SF36 AE2 -0,176 0,118 

BDI 3 X SF36 AE3 -0,451 0,05*** 

IDATE 1 X SF36 AE1 -0,569 0,035*** 

IDATE 2 X SF36 AE2 -0,044 0,891 

IDATE 3 X SF36 AE3 -0,003 0,934 

BDI 1X SF36 SM1 -0,530 0,028*** 

BDI 2 X SF36 SM2 0,094 0,741 

BDI 3 X SF36 SM3 -0,467  0,049*** 

IDATE 1 X SF36 SM1 -0,232  0,177 

IDATE 2 X SF36 SM2 -0,250  0,098 

IDATE 3 X SF36 SM3 -0,449  0,046*** 

* SF36-AE1 - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 Aspectos Emocionais fase 1 
(inicial); SF36-AE2 -Questionário de Qualidade de Vida SF-36 Aspectos Emocionais fase 2 
(fase 2 – 6 meses),  
SF36-AE3 - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 Aspectos Emocionais fase 3 (fase 3 – 
12 meses após o trauma),  
SF36 SM1 - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 Saúde Mental fase 1 (inicial),   
SF36 SM2 - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 Saúde Mental fase 2 (6 meses) 
SF36 SM3 - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 Saúde Mental fase 3 (12 meses após 
o trauma) 
BDI1 – Inventário de Depressão de Beck na fase 1 (inicial) 
BDI2 – Inventário de Depressão de Beck na fase 2 (6 meses após o trauma)   
BDI3 – Inventário de Depressão de Beck na fase 3 (12 meses após o trauma) 
IDATE 1 – Inventário de ansiedade –estado na fase 1 (inicial) 
IDATE 2 – Inventário de ansiedade –estado na fase 2 (6 meses após o trauma ) 
IDATE 3– Inventário de ansiedade –estado na fase 3 (12 meses após o trauma ) 
 ** Coeficiente de correlação de Pearson  
*** p< 0,05 

 

 

5.5. Análises de regressão 

 

Foram selecionas as seguintes variáveis que, segundo a literatura, foram 

consideradas preditoras de resultados cognitivos:  

 Variáveis de dados contínuos: idade, escolaridade, QI  

 Variáveis de dados categóricos: gravidade do trauma 

(moderado/ grave), as alterações clínicas: sono, visão, olfato, irritabilidade e 

uso de álcool (sim/ não) e período (6 e 12 meses do trauma) nominal ou 

binário.  
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A Tabela 20 representa a distribuição dos achados clínicos na qual o 

doente refere a auto-percepção frente às possíveis alterações sofridas após o 

trauma.  

 

Tabela 20. Distribuição dos achados clínicos 
  Alteração (n) 

 
sim não 

Audição 7 29 

Olfato 7 29 

Visão 10 30 

Irritação 7 28 

Ansiedade 9 27 

Sono 12 23 

Uso Atual de Álcool 7 29 

    

As variáveis dependentes selecionadas para as análises de regressão 

foram: memória episódica (HVLT imediata e tardia, Figura Complexa de Rey cópia e 

evocação), processos atencionais (Trail Making Test formas A e B; Stroop Color Test 

cartão C), Fluência Verbal (FAS e Animais), Memória operacional (dígitos ordem 

direta e inversa), planejamento (cópia da Figura complexa de Rey), coordenação 

motora fina mão dominante (Grooved forma A) e sintomas depressivos (BDI) e 

ansiedade (IDATE). 

 A fim de relacionar as variáveis explicativas (independentes) com as 

pontuações das variáveis dependentes, em ambos os momentos (6 e 12 meses), 

utilizou-se o uso do modelo de regressão para dados longitudinais.  
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5.5.1 Regressão das medidas de memória 

 

Com o objetivo de modelar a pontuação média do teste de memória episódica 

HVLT, o modelo de regressão Poisson foi ajustado para dados correlacionados 

variáveis respostas nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses), (Tabela 21).   

 

Tabela 21. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear Poisson aplicado aos 
dados do HVLT evocação imediata.  

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Período (6 e 12 meses) 0,161 0,034 <0,001** 

Correlação 0,710   

Intercept 2,012 0,648 <0,001 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

 

Os resultados estão apresentados na Tabela 21. Observou-se (sinal positivo 

da estimativa do período) que é esperado um aumento da pontuação média ao 

passar de 6 para 12 meses, com uma estimativa de aumento de 17% da pontuação 

do HVLT. A correlação estimada entre as respostas (6 e 12 meses) é 0,710 

indicando uma correlação moderada.   

Ajustou-se novamente o modelo de regressão Poisson para os dados 

longitudinais, em que a variável dependente considerada é o HVLT evocação tardia. 

Na Tabela 22, apresentam-se as estimativas dos parâmetros do modelo. Os 

resultados indicam que existe influência significativa do período e QI. 
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Tabela 22. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear Poisson aplicado aos 
resultados do HVLT evocação tardia. 

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p * 

Período (6 e 12 meses) 0,127 0,063 0,023** 

QI 0,018 0,009 0,023** 

Correlação 0,645   

Intercept 0.374 1,469 0,400 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

QI – Quociente Intelectual 

 

  

Por meio dos resultados da Tabela 22, observa-se aumento da pontuação 

média quando se passa da fase 2 para a 3 (de 6 para 12 meses). Este aumento 

esperado é de aproximadamente 13% (exp(0,127)=1,13), considerando fixo as 

demais variáveis.  Considerando a variável QI (fixadas às outras), observa-se que a 

pontuação média aumenta à medida que a pontuação do QI aumenta. Vale ainda 

observar que para um acréscimo de uma unidade no QI, o aumento esperado da 

pontuação da variável da memória episódica HVLT evocação tardia é de 

aproximadamente 1,8%. A estimativa da correlação entre as respostas entre os dois 

períodos é de 0,645. 

Com o objetivo de modelar a pontuação média da memória episódica 

visuoespacial por meio do teste de evocação da Figura Complexa de Rey, ajustou-

se o modelo de regressão Gama para dados correlacionados (variáveis respostas 

correlacionadas, nas fases 2 (6 meses) e 3 (12 meses).  Considerou-se que a 

resposta segue uma distribuição Gama, pois a pontuação computada para essa 

variável assume valores positivos. Na Tabela 23, estão apresentadas as estimativas 

dos parâmetros do modelo, em que os resultados indicam influência significativa 

para o período (6 e 12 meses), idade e QI.  
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Tabela 23. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear Gama aplicado aos 

dados da avaliação da Figura Complexa de Rey 

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Período (6 e 12 meses) 0,147 0,060 0,035** 

Idade -0,024 0,009 0,003** 

QI 0,021 0,011 0,003** 

Correlação 0,867   

Intercept 3,037 1,105 0,003 

* regressão linear Gama 

** significância estatística 

QI - Quociente Intelectual 

 

 Por meio dos resultados apresentados na Tabela 23, observa-se (sinal 

positivo da estimativa do período) que é esperado um aumento da pontuação média 

ao passar de 6 para 12 meses, considerando fixa as demais variáveis. É possível 

ainda dizer, que este aumento esperado é de aproximadamente 16% 

(exp(0,147)=1,16) em relação ao primeiro momento. Vale ainda observar que para 

um acréscimo de uma unidade no QI, o aumento esperado da pontuação referente à 

evocação da Figura de Rey é de aproximadamente 2,1%. Há acréscimo de uma 

unidade na idade, é esperado um decréscimo de 2,4% na pontuação média do 

mesmo teste. A correlação estimada entre as respostas (6 e 12 meses) é 0,867 

indicando uma correlação forte. 

 

 

5.5.2 Regressão das medidas de atenção  

 

Considerou-se a variável dependente do teste de atenção sustentada por 

meio do Trail Making Test forma A (TMT A) para ajustar o modelo de regressão 

Poisson para dados longitudinais. Na Tabela 24 são dadas as estimativas dos 

parâmetros do modelo. Os resultados indicam que existe influência significativa para 

o período, idade, QI, gravidade da lesão e alteração na visão. 
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Tabela 24. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear Poisson aplicado aos 

dados do TMT A.  

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Período(6 e 12 meses) -0,268 0,074 <0,001** 

Idade 0,026 0,008 <0,001** 

QI 0,017 0,009 0,025** 

Gravidade do trauma 0,455 0,174 <0,001** 

Correlação 0,408   

Intercept 2,592 0,761 <0,001 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

 

 

Observou-se decréscimo de aproximadamente 23% (1-exp(-0,268)=0,235) do 

tempo médio de execução da tarefa ao passar para o segundo momento, 

considerando fixas as outras variáveis. Para acréscimo de uma unidade na idade e 

na pontuação de QI, é esperado um aumento de 2,6% e 1,7%, respectivamente, no 

tempo médio da variável TMT A. Considerando a variável Gravidade do Trauma, diz-

se que doentes na categoria “grave” aumenta em média o tempo de execução no 

teste TMT A comparado àqueles com gravidade moderada.  A estimativa da 

correlação entre as respostas é 0,408. 

O modelo de regressão Poisson foi ajustado para dados longitudinais 

considerando a variável atenção alternada por meio do teste Trail Making Test forma 

B (TMT B) como variável dependente. Na Tabela 25, apresentaram-se as 

estimativas dos parâmetros do modelo. Os resultados indicam que existe influência 

significativa para o período, idade e QI, gravidade, visão, irritação e sono. 
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Tabela 25. Estimativa aplicada aos dados do Trail Making Test forma B (TMT B).  
 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Período (6 e 12 meses) -0,214 0,080 0,003** 
Idade 0,031 0,104 0,002** 
QI -0,028 0,006 <0,001** 
Gravidade do trauma -0,048 0,024 0,023** 
Alteração na Visão -0,272 0,133 0,021** 
Irritação -0,357 0,123 0,002** 
Alteração no Sono 0,414 0,184 0,012** 
Correlação 0,212   
Intercept 6,000 0,916 <0,001 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

QI – Quociente de Inteligência 

 

Os resultados mostraram que o tempo médio de execução na tarefa de 

atenção alternada no TMT B diminui em aproximadamente de 19,2%, quando se 

passa de 6 para 12 meses, considerando fixas as outras variáveis. O tempo médio 

também diminui (aproximadamente 2,8%) para um incremento de uma unidade no 

QI. Por outro lado, para um acréscimo de um ano na idade, é esperado um aumento 

de 3,1% no tempo de execução nessa tarefa.  

 Doentes com alterações na visão e aumento da irritação apresentaram o 

tempo médio na execução do TMT B diminuído em relação aos que não queixavam 

de alterações nesses domínios. Doentes com alteração de sono aumentam em 

média o tempo de execução nessa tarefa. A estimativa da correlação entre as 

respostas do TMT B na primeira para a segunda avaliação é fraca (r=0,212). 

O modelo de regressão Poisson para dados longitudinais foi ajustado 

considerando a variável Stroop Test cartão C como variável resposta para a atenção 

seletiva. Na Tabela 26, apresentam-se as estimativas dos parâmetros do modelo. Os 

resultados indicam que existe influência significativa para o período, idade e QI. 
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Tabela 26. Estimativa aplicada aos dados do Stroop cartão C.  

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Período (6 e 12 meses) -0,168 0,044 <0,001** 

Idade 0,016 0,004 <0,001** 

QI -0,021 0,006 <0,001** 

Correlação 0,514   

Intercept 4,809 0,804 <0,001 

* regressão linear de Poisson 

** significância estatística 

 

 

Observa-se que o tempo médio de execução do teste diminui 

aproximadamente 15,4%, quando se passa de 6 para 12 meses, considerando fixas 

as outras variáveis. O tempo médio de execução do teste aumenta em 

aproximadamente 1,6% para um incremento de uma unidade na idade. Ao passo 

que para um aumento de uma unidade na pontuação de QI, é esperado um 

decréscimo de 2,1% no tempo deste teste. A estimativa da correlação entre as 

respostas é 0,514. 

 

 

5.5.3 Regressão das medidas Funções Executivas 

  

O teste Dígitos Ordem Direta avalia a capacidade de memória de curto-prazo 

e span atencional.  

Os resultados indicaram que não houve significância em nenhum dos fatores 

analisados (QI, período, idade, gravidade do trauma, alterações do sono, 

irritabilidade, alteração na visão, olfato, audição) que pudessem influenciar nos 

resultados no teste dos dígitos ordem direta (Dig OD). Observou-se forte correlação 

(r=0,911) entre as respostas nas fases 2 (6 meses) e fase 3 (12 meses). 

Na Tabela 27, apresentam-se as estimativas dos parâmetros do modelo de 

regressão de Poisson para os dados longitudinais, em que a variável dependente de 

medida de memória operacional quantificada por meio do teste de Dígitos Ordem 

Inversa (Dig OI). Os resultados indicam que há influência significativa para QI e 
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ansiedade. A pontuação média do teste  Dig OI aumenta em aproximadamente 0,8% 

para um incremento de uma unidade na pontuação de QI, considerando fixas as 

outras variáveis. Em doentes que apresentam ansiedade alterada, é esperado que a 

pontuação média do teste diminua em 18%, comparado aos que não relatam 

aumento da ansiedade. A estimativa da correlação entre as respostas foi estimada 

moderada (r=0,585). 

 

 

Tabela 27. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear Poisson aplicado aos 

dados do teste Dígitos Ordem Inversa.  

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

QI 0,008 0,004 0,017** 

Ansiedade -0,199 0,108 0,033** 

Correlação 0,585   

Intercept 1,778 0,756 0,001 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

QI – Quociente de inteligência 

 

 

O modelo de regressão de Poisson para dados longitudinais foi ajustado 

considerando o teste de Fluência verbal Fonêmica (FAS). Os resultados não 

apresentaram indicativos de alguma variável independente possa ter influenciado na 

resposta do doente para essa medida (p> 0,05). A estimativa da correlação entre as 

respostas foi estimada em 0,480. 

Na Tabela 28, estão apresentados os resultados do teste Fluência Verbal 

semântica (categoria animais) indicam a existência de influência significativa para 

idade, QI, visão e sono. Observou-se que a média do teste Fluência Verbal 

Semântica diminui aproximadamente em 1,2% para um incremento de uma unidade 

na idade. Ao passo que, para um aumento de uma unidade na pontuação de QI, é 

esperado um acréscimo de 1,2% nesse teste, considerando fixas as demais 

variáveis. Vale ainda observar, que doentes com relatos de alteração na visão e 

sono é esperado que a pontuação média diminua em 22,3% e 26,6%, 

respectivamente, em relação aos que não apresentam queixas de alterações em 

visão e sono. A estimativa da correlação entre as respostas foi estimada em 0,480. 
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Tabela 28. Estimativa aplicada aos dados do teste de Fluência Verbal Semântica 

(categoria animais) 

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Idade -0,012 0,005 0,001** 

QI 0,012 0,006 0,025** 

Alteração na Visão -0,253 0,114 0,013** 

Alteração no Sono -0,310 0,109 <0,001** 

Correlação 0,480   

Intercept -0,3378 0,914 0,357 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

QI – Quociente de Inteligência 

 

 

5.5.4 Regressão das medidas de coordenação motora fina 

 

O modelo de regressão Poisson para dados longitudinais foi ajustado 

considerando como variável resposta a variável Grooved A que avalia a 

coordenação motora fina da mão dominante por meio da mensuração do tempo de 

execução da tarefa, em segundos. Apresentam-se na Tabela 29 as estimativas dos 

parâmetros do modelo referente à variável teste Grooved A. Os resultados indicam 

que existe influência significativa de idade e ansiedade/impaciência. 

 A partir dos resultados, observou-se que o tempo médio de execução dessa 

tarefa aumenta aproximadamente em 1,6% para um incremento de uma unidade na 

idade. O tempo médio do Grooved A de doentes com ansiedade com queixas de 

ansiedade aumenta em 16,7% em relação aos que não apresentam esse tipo de 

queixa. A estimativa da correlação entre as respostas é forte e é estimada em 0,966. 
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Tabela 29. Estimativa aplicada aos dados do teste Grooved A  

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Idade 0,016 0,004 <0,001** 

Ansiedade 0,155 0,080 0,026** 

Correlação 0,966   

Intercept -0,3378 0,914 0,357 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

 

 

Considerando como variável resposta a variável Grooved B, que avalia a 

destreza e coordenação motora fina da mão não-dominante por meio da 

mensuração do tempo de execução da tarefa, em segundos. Na Tabela 29 são 

dadas as estimativas dos parâmetros do modelo. Os resultados indicam que há 

influência significativa do período, idade, QI, visão e sono. 

  A partir dos resultados, observou-se que o tempo médio de execução dessa 

tarefa aumenta aproximadamente 12,5% quando se analisa a fase 2 (6 meses) para 

a fase 3 (12 meses), considerando fixas as outras variáveis.  Para o incremento de 

uma unidade na idade, o tempo de execução esperado aumenta em 2,5%. Por outro 

lado, para um acréscimo de uma unidade na pontuação de QI, é esperado um 

decréscimo de 2,4% no tempo de execução médio na tarefa.  

 É possível observar que o tempo médio de execução do Grooved B aumenta 

em 59,4% quando o doente se queixa de distúrbios do sono. A estimativa da 

correlação entre as respostas foi estimada em 0,772. Apresentam-se as estimativas 

dos parâmetros do modelo referente ao teste Grooved B (Tabela 30). 

 

Tabela 30. Estimativa aplicada aos dados do teste Grooved B 

 

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor de p* 

Período (6 e 12 meses) -0,134 0,046 0,002** 

Idade 0,025 0,008 0,001** 

QI -0,024 0,004 <0,001** 

Alteração no Sono 0,466 0,113 <0,001** 

Correlação 0,772   

Intercept 4,430 0,623 <0,001 

* regressão linear Poisson 

** significância estatística 

QI – Quociente de Inteligência 
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5.5.5. Regressão da pontuação dos sintomas depressivos e ansiosos 

 

O modelo de regressão Poisson para dados longitudinais foi ajustado 

considerando o Inventário de Depressão de Beck (BDI). Os resultados não 

apresentaram indicativos de que a idade ou a escolaridade do doente possa ter 

influenciado na resposta do doente para essa medida (p> 0,05). Os mesmos 

resultados foram verificados levando-se em consideração a pontuação dos sintomas 

de ansiedade (IDATE), (p> 0,05). 
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6. Discussão 
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O estudo teve como objetivo avaliar a evolução das funções cognitivas, as 

alterações dos sintomas depressivos e ansiosos, a qualidade de vida e a sobrecarga 

do cuidador de doentes com diagnóstico de LAD moderada ou grave. Para isso 

acompanhou-se ambulatorialmente os doentes até completar a amostra de 40 

participantes com 12 meses de seguimento. O estudo foi realizado no ambulatório 

de neurologia do HC-FMUSP. 

Para melhor compreensão do tema, o presente grupo de pesquisa realizou a 

revisão da literatura acerca dos 100 artigos mais citados envolvendo pesquisa clínica 

e algum tipo de intervenção em doentes com TCE nos últimos 10 anos (193). A partir 

desses resultados verificou-se escassez de trabalhos envolvendo pesquisa clinica e 

acompanhamento longitudinal nessa área. Observou-se que apenas 14% dos 

trabalhos fizeram pelo menos duas avaliações de acompanhamento clínico com 

intervalo de 3 a 6 meses entre as avaliações. Dentre esses 14 estudos, seis deles 

tinham como medida principal a pontuação da escala de coma de Glasgow ou 

escala de coma de resultados de Glasgow (194-199). Os demais estudos abordaram 

alterações no sono (200), mortalidade (201), humor, ansiedade, e aspectos 

emocionais (202-204), alteração comportamental e estratégia de enfrentamento 

(205, 206), e apenas um estudo abordou avaliação cognitiva (207). Esses dados 

coincidem com os achados de Ponsford et al. (94), nas quais relataram a falta de 

estudos longitudinais que abordam resultados cognitivos em doentes com TCE.  

Esse levantamento bibliográfico mostrou que os estudos utilizaram escalas e 

questionários, como Structured Outcome Interview (208), Functional Status Index 

(209), Barthel Index e Functional Assessment Measurements (210), Structured 

Outcome Questionnaire ou Interview (94, 211) para o acompanhamento longitudinal 

desses doentes. A partir desses dados, observou-se que a avaliação longitudinal foi 

realizada por meio de questionários e escalas subjetivas, e não por testes de 

avaliação neuropsicológica, que são mais precisas e fidedignas ao estado do 

doente.  

Apesar de alguns estudos serem otimistas quanto ao procedimento de 

reabilitação cognitiva em doentes com TCE (212, 213), outros autores argumentam 

que é necessário ter cautela quanto aos efeitos positivos dessa prática, visto que 

resultados evidenciam recuperação espontânea de funções cognitivas no período 
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crônico do trauma (214, 215). Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar as 

funções cognitivas de doentes com LAD moderada e grave seis meses (fase 2) e 12 

meses (fase 3) após o trauma. Para a melhor compreesão dos resultados, dividiu-se 

a discussão em seções: 

 

 

6.1. Processos atencionais 

 

Foram avaliados os processos atencionais por meio dos testes: Trail Making 

Test (TMT) formas A e B (para avaliação da atenção sustentada e alternada 

respectivamente) e Stroop Color test (para avaliação da atenção seletiva).  

Os resultados mostraram melhora em todos os componentes atencionais 

(atenção sustentada, alternada e seletiva) quando comparado a fase 2 (6 meses 

após o trauma) com a fase 3 (12 meses após o trauma). Esses resultados coincidem 

com o estudo prévio que mostrou melhora no desempenho nos testes TMT formas A 

e B após 12 meses do trauma (190). Os mesmos autores observaram que, apesar 

da melhora ao longo do tempo, os doentes com TCE moderado apresentaram 

pontuações abaixo do esperado, quando comparado aos dados normativos. 

O teste TMT avalia atenção sustentada (forma A), atenção alternada ou 

dividida (forma B), destreza motora e rastreio atenção (26).  A coordenação motora 

fina poderia ser um viés no resultado, visto que o teste consiste no manejo de papel 

e lápis. Os resultados de regressão mostraram que a melhora significativa entre os 

dois períodos não está relacionada à coordenação motora fina nem aos sintomas 

depressivos e ansiosos. Porém, verificou-se que o resultado do teste sofre influência 

da idade do doente, da gravidade do trauma, da inteligência, de alterações na visão, 

da irritabilidade e alterações no sono. Doentes mais jovens em com QI mais elevado 

tiveram um tempo de realização menor, coincidindo com achados anteriores em TCE 

(216-218). Por outro lado, os autores observaram que alterações no sono e 

gravidade da doença influenciaram negativamente a execução da tarefa.  



109 
 

O teste de Stroop, incluindo a versão Victoria, é sensível para avaliação do 

nível de interferência em doentes com lesão encefálica (219-221). Nesse teste, a 

condição visual poderia ser um viés nos resultados. Dessa forma, a análise de 

regressão mostrou interferência da idade de do QI do doente, mas não da gravidade 

do trauma nem da alteração da visão ou de medidas de humor (ansiedade e 

depressão). As descobertas o presente estudo apoiam os achados de Ziino et al 

(98), nas quais sugerem que o efeito do humor sobre as medidas de atenção, tanto 

no TMT quanto no Stroop, não foi significativo em doentes com TCE.  

Um resultado intrigante foi que, doentes que relataram piora na visão 

apresentaram melhores pontuações no teste TMT quando comparado aos doentes 

que relataram visão normal. Esse dado clínico importante remete ao questionamento 

acerca da capacidade do doente em perceber suas próprias dificuldades. A 

percepção alterada dos próprios déficits podem ser uma das características de 

doentes com TCE moderado e grave (18). Entretanto, dificuldades visuais após TCE 

moderado e grave são comuns nessa população (222). Déficits visuais estão 

relacionados com movimentos de sacadas anormais, alteração na convergência e 

acomodação (223) e na organização perceptual (117). Entretanto, nenhum estudo 

até o momento mostrou se há ou não melhora dessa função ao longo do tempo. 

Dessa forma, um importante campo de investigação em doentes com TCE continua 

em aberto. Hipotetizou-se assim que, as variáveis confundidoras mencionadas 

acima (idade do doente, gravidade de lesão, QI, alteração visual e no sono) são 

variáveis confundidoras que interferem na interpretação dos resultados de 

processamento atencional. 

Dessa forma, discutiu-se o papel de dois fatores que podem ser 

responsáveis pela melhora na pontuação em testes de atenção. O primeiro está na 

melhora da acuidade visual desses doentes e, consequentemente, pelo melhor 

desempenho no teste TMT. Apesar de clinicamente não relatarem diferenças na 

acuidade visual entre 6 e 12 meses, sabe-se que essa é uma possibilidade. 

Entretanto, outros testes, como a cópia da Figura Complexa de Rey ou Raciocínio 

Matricial, que poderiam se beneficiar com a melhora da acuidade visual, não foram 

observadas diferenças nos resultados ao longo do tempo. Estudos mostraram que a 

remielinização após o trauma pode acontecer em neurônios intactos, especialmente 
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no corpo caloso e também em regiões frontais do encéfalo (132, 140). Dessa forma, 

a melhora no desempenho em testes atencionais pode estar mais relacionada ao 

próprio remodelamento e neuroplasticidade dessa função em si do que uma melhora 

da acuidade visual, que compreende a região visual primária e córtex de associação, 

localizados em regiões encefálicas posteriores.  

Caso essa hipótese esteja correta, é possível explicar a melhora em todos 

os domínios atencionais avaliados e que regiões frontais e temporais estão mais 

propensas a neuroplasticidade do que regiões posteriores (224). 

 

 

6.2. Memória episódica verbal e visuoespacial 

 

A avaliação da memória episódica foi feita por meio do teste Hopkins Verbal 

Learning Test (HVLT) – versão revisada (178) e o teste evocação da Figura 

Complexa de Rey (180, 181). Optou-se pelo teste HVLT pelo número reduzido de 

palavras (12 no total) e menor número de repetição da lista (3 repetições), quando 

comparou-se ao teste Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT - 15 palavras e 5 

repetições). Estudos mostraram que o HVLT é um teste sensível para avaliação de 

memória episódica em doentes com TCE e que a utilização da pontuação bruta do 

teste é uma boa medida de desempenho  (225, 226) 

Os resultados apontaram que houve melhora na pontuação dos doentes 

quando se comparou a fase 2 (6 meses) com a fase 3 (12 meses após o trauma), na 

evocação imediata e tendência na evocação tardia do HVLT. Esses resultados 

indicam que a capacidade de codificação, armazenamento e evocação desses 

doentes aumentou com o tempo, sugerindo uma melhora natural da memória 

episódica verbal. Apesar das pontuações ainda serem considerados abaixo do 

esperado quando comparado com uma amostra normativa da mesma faixa etária, 

verificou-se mudança da classificação, inicialmente limítrofe (percentil médio = 5,9) 

para a média-inferior (percentil médio = 11,8), (para tabulação da conversão da 

pontuação para percentil e classificação, ver (26)). Os mesmos resultados foram 
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encontrados na evocação tardia da lista de palavras (percentil = 5,4 na fase 2 – 6 

meses; e percentil = 9,2 na fase 3 – 12 meses após o trauma).  

A análise de regressão é capaz de estabelecer uma relação com base na 

predição de alguns resultados, levando-se em consideração as variáveis 

confundidoras (como depressão, ansiedade, idade, IQ, uso de álcool, dificuldades na 

visão, sono, irritabilidade, gravidade do trauma, entre outros), (ver seção 5.5. pagina 

93). Na análise de regressão linear, observou-se que apenas o QI estimado foi 

preditor de melhor desempenho no teste de memória tardia, ou seja, que a 

pontuação média no HVLT evocação tardia aumenta com o aumento do QI.  O 

tempo (6 e 12 meses) foi preditor importante no que se refere ao resultado do teste, 

tanto na evocação imediata quanto tardia do HVLT. Os resultados do presente 

estudo coincidem com estudo anterior de pacientes com TCE que indicou a 

gravidade do trauma não influenciou na capacidade do doente no processo de 

evocação e aprendizagem de lista de palavras (227). Outro estudo também mostrou 

que, apesar da melhora geral em aspectos cognitivos de doentes com TCE 

moderado, a memória episódica verbal continuava rebaixada, mesmo após 12 

meses do trauma (190) 

Interessante notar que os doentes apresentaram desempenho dentro da 

média esperada para a idade no que se refere ao reconhecimento das palavras 

previamente aprendidas. Observou-se que muitos doentes obtiveram pontuação teto 

(celling effect), porém a variação de respostas alterou consideravelmente, de 2 a 12 

pontos (sendo 0 a pontuação mínima e 12 a pontuação máxima) no primeiro 

momento da avaliação (6 meses após o trauma), para 7 a 12 pontos no segundo 

momento (12 meses após o trauma). Levando-se em consideração a média dos 

resultados do teste de reconhecimento, observa-se que os doentes mantiveram bom 

desempenho (dentro da média) quando comparado com a população normativa 

pareada com a idade e escolaridade.  

Os dados referentes ao teste de reconhecimento são extremamente 

importantes para assegurar de que a informação previamente aprendida pelo doente 

mantém-se de alguma forma armazenada, apesar do acesso espontâneo de 

evocação estar comprometido. Na evocação tardia da lista de palavras, sem ajuda 

ou “pistas”, o doente apresentou resultado limítrofe (percentil = 5,4 na primeira 
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avaliação para percentil = 9,2 na segunda avaliação). Os resultados indicam que os 

doentes tiveram dificuldades de acesso e resgate das palavras, mas com auxilio de 

“pistas”, ou seja, quando lhe são lidas diversas palavras entre corretas (iguais 

aquelas previamente apresentadas) e incorretas (fonologicamente ou 

semanticamente semelhantes), os doentes apresentaram pouquíssimos erros. 

Assim, os resultados indicaram que os doentes são capazes de manter a 

capacidade de armazenamento e se beneficiam da repetição da informação. Esses 

resultados coincidem com achados anteriores nas quais doentes com TCE 

normalmente apresentam padrão amnésico, envolvendo déficit de memória 

episódica verbal, especialmente na evocação tardia de novas informações (228). 

Além do mais, Kersel et al. (229) verificaram que doentes com TCE grave 

apresentaram melhora em teste de memória episódica verbal quando compararam o 

desempenho 6 e 12 meses após o trauma. Esses autores discutiram que os 

processos cognitivos são afetados de maneira distinta no trauma, dependendo, entre 

outros fatores, do local da lesão (229). 

O teste HVLT foi capaz de apontar a capacidade dos doentes em aprender 

com a repetição e armazenar a nova informação verbal previamente aprendida, 

porém eles apresentaram dificuldades em evocar espontaneamente essa informação 

tardiamente, necessitando de ajuda e sendo bem sucedidos com auxilio de pistas. 

Em termos de tratamento e reabilitação cognitiva, esses dados são de extrema valia, 

visto que poderão ser desenvolvidas técnicas de auxílio e de evocação condizentes 

com as necessidades de cada doente.  A literatura prévia indica que há similaridades 

no desempenho de doentes com lesão frontal e TCE difuso no que se refere às 

dificuldades de decodificação e evocação de novas informações verbais (228), 

sugerindo papel fundamental dos lobos frontotemporais para o processamento da 

memória episódica verbal. 

Resultados semelhantes foram observados no teste de memória episódica 

visuoespacial, na qual foi utilizado o teste da Figura Complexa de Rey (FCR).  

O teste FCR é particularmente sensível para avaliar danos difusos após o 

TCE (110). O teste FCR exige habilidade e memória episódica visuoespacial e 

também funções executivas. As funções executivas desempenham papel importante 

na forma de organização do desenho e é sensível a disfunções dos sistemas fronto-
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estriatais (230). Para a avaliação do impacto das funções executivas no teste de 

memória da FCR, utilizou-se o sistema de pontuação Savage. No sistema Savage 

(182), o teste FCR é subdividido em cinco elementos: o grande retângulo, a cruz 

diagonal, a linha média vertical, a linha média horizontal, e o vértice do triângulo à 

direita (ver Figura 2). Os doentes recebem pontuações para a reprodução de cada 

elemento como uma unidade do desenho. Boa estruturação, planejamento, 

organização e unidade do desenho são fatores considerados como adequação do 

funcionamento executivo na tarefa (26).  

Outra variável confundidora importante na execução do teste FCR é a 

coordenação motora fina, visto que a pontuação do teste exige acerácea no traçado 

feito com lápis em papel (181). Paresia nos braços pode ocorrer após o TCE, mas a 

maioria dos doentes tem boa recuperação nos primeiros dois meses após o trauma 

(231). O teste Grooved Pegboard test (GPT) foi empregado na tentativa de controlar 

este viés. Os resultados indicaram que não houve melhora na coordenação motora 

fina na mão dominate (utilizada para realizar a atividade) e não predisseram os 

resultados no teste FCR. Por outro lado, a análise de regressão linear mostrou que a 

idade do doente e o QI estimado foram preditores do resultado do teste. Doentes 

mais jovens e com QI mais elevado tem maiores chances de apresentarem 

pontuações mais elevadas. Interessante que a gravidade do trauma não foi uma 

variável que impactou na predição dos resultados do teste FCR.  

Dessa forma, o estudo divulgou melhora significativa na memória 

visuoespacial, avaliada pelo teste FCR comparando o desempenho aos 06 e 12 

meses após o trauma. Entretanto, essa melhora parece não sofrer interferência de 

funções executivas. Os resultados também apontaram que, quanto maior for a perda 

de memória visuospacial após o TCE (inferior sensibilidade da FCR na fase inicial), 

maior o ganho, ou seja, o doente que estava mais prejudicado no início da avaliação 

foi aquele se sofreu maiores ganhos com o tempo. 

Posteriormente, hipotetizou-se que a forma mais organizada de reprodução 

do desenho poderia aumentar as chances de melhor recuperação (evocação tardia). 

Porém a hipótese não foi confirmada, uma vez que a memória visuoespacial parece 

ser independente da função executiva. Esses resultados divergem da literatura 

prévia, na qual encontraram associação entre a função executiva e reprodução da 
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FCR (232). Clinicamente esses resultados são importantes pelo fato da memória 

visuoespacial poder ser treinada e o doente bem sucedido, mesmo aqueles que 

sofrem de síndrome disexecutiva. 

Embora não descarte a possibilidade de ter havido efeito de prática no teste 

FCR, acredita-se que isso seja improvável. Não há estudos que relatam 

aprendizagem teste-reteste no teste FCR, mas existem evidências de que esse teste 

possa ser reutilizado em seguimento prospectivo e longitudinal (233, 234). Além do 

mais, a FCR é considerada imagem difícil de ser aprendida, especialmente com 

mais de um mês intervalo (233).  

Estudo sugere que doentes com maior reserva cognitiva têm limiar mais 

elevado para lesão cerebral antes de déficits clínicos aparecem, resultando em 

menores prejuízos (235).  Os resultados desse estudo coincidem com os achados 

prévios, nas quais o QI estimado foi preditor de melhor desempenho nas tarefas de 

memória, tanto verbal quanto visuoespacial. Além do QI, um estudo indicou que 

dificuldades na memória episódica são preditores negativos de sucesso na 

reabilitação e no retorno ao trabalho, além de grande obstáculo na melhora da 

qualidade de vida dos doentes (225).  Dessa forma, a possibilidade de melhora 

dessa função cognitiva, especialmente se for treinada, pode oferecer melhor 

prognóstico e consequentemente melhora da QV dos doentes. 

Os resultados sugerem que o teste FCR é um instrumento adequado para 

avaliar a memória visuoespacial após o TCE e que a reorganização neural parece 

ser dependente do tempo. A recuperação natural após a LAD, devido à 

neuroplasticidade, ainda é desconhecida. Finalmente, a compreensão do curso de 

recuperação natural desta doença pode ser útil na busca de estratégias de 

reabilitação eficazes. 

Bendlin et al. (185) avaliaram o volume e difusividade através da imagem de 

tensor de difusão (DTI) das substâncias branca e cinzenta do encéfalo aos 2 e 12 

meses após o TCE. Eles observaram diminuição da substância branca frontal e 

corpo caloso, diminuição do volume do núcleo caudado, tálamo, ínsula e 

parahipocampo, devido degeneração walleriana, quando comparado ao grupo 

controle (191). Entretanto, os autores observaram aumento da difusividade no 

cerebelo, ínsula, cíngulo, e nos lobos frontal, temporal, occipital e parietal. O 



115 
 

aumento da difusividade media pode ser indicativo da degeneração walleriana e 

perda da mielina (191). Apesar desses resultados de imagem, os doentes 

apresentaram melhora na memória episódica tanto verbal (evocação imediata e 

tardia de lista de palavras) quanto visuoespacial (reprodução de figuras) ao longo do 

tempo (191). Os autores não explicaram quais seriam os motivos de melhora 

cognitiva dos doentes 12 meses após o TCE, Segundo Pascoal-Leone (129), 

neuroplasticidade ocorre obrigatoriamente como consequência da atividade neural, 

do ambiente e da prática. Ela pode acontecer com a descoberta de conexões pré-

existentes e com o estabelecimento de novas conexões. Nos doentes com TCE, a 

neuroplasticidade pode ser observada como um mecanismo para compensar o dano 

neural e o restabelecimento de sua funcionalidade (236).  Na fase crônica do TCE, 

estudos em animais divulgaram que a remielinização nos neurônios intactos pode 

ocorrer e formação de novos oligodendrócitos no corpo caloso (132).  

Existe forte evidência de que o processamento e memória visuoespacial, 

assim como a memória episódica verbal são dependentes do hipocampo e regiões 

temporais mesiais (237). Essas funções apresentaram a melhora longo do tempo, 

sugerindo a existência de janela terapêutica no primeiro ano após o trauma (191, 

229, 238) e que este fenômeno parece estar relacionado com a neuroplasticidade 

após o trauma (239). 

A literatura apresenta resultados controversos relacionados com o melhor 

tempo de recuperação cognitiva em doentes com TCE. Alguns autores descrevem 

que é entre 6-12 meses pós trauma (229, 238), outros entre 1 mês e 1 ano após a 

lesão (240). Segundo alguns autores, possivelmente doentes não retornem aos seus 

níveis de habilidade pré-mórbidos e que alguns déficits de memória podem persistir 

mesmo após 10 anos do trauma (105, 228, 241). No presente estudo não há 

resultados pré-morbidos dos doentes, porém os dados normativos oferecem uma 

boa noção de comparação do desempenho dos doentes com LAD. Nossos 

resultados divergiram, em parte, dos achados prévios (105, 228, 241), visto que 

observou-se melhora significativa dos doentes no teste de memória episódica.. 

Consideramos dentro da faixa média os resultados do teste span de dígitos, 

reconhecimento no teste de memória episódica verbal e fluência verbal semântica; e 

na média inferior: QI estimado, cópia e evocação da FCR. Todos os demais testes 
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tiveram pontuações abaixo do esperado, quando comparado com a população 

normativa (ver tabela 12).  

Em resumo, notou-se que doentes com TCE seguem um padrão de 

comportamento caracterizado com dificuldades na memória episódica e preservação 

da memória operacional, condizentes com perfil de doentes amnésicos (242, 243). 

Porém, diferem dos doentes tipicamente amnésicos pelos seguintes fatores: 1) os 

doentes conseguirem se beneficiar com a repetição da informação verbal, ou seja, 

obtiveram curva de aprendizagem crescente; 2) os doentes apresentarem pontuação 

compatível com de sujeitos saudáveis (dados normativos do teste) no teste de 

reconhecimento.  

 

 

6.3. Funções executivas 

 

Alterações nas funções executivas estão entre as sequelas mais comuns 

decorrentes do TCE (244-246), visto que o córtex pré-frontal é altamente vulnerável 

ao trauma (247). As funções executivas abrangem conjunto de habilidades que 

permitem o ajustamento e adaptabilidade das pessoas ao seu mundo real, frente às 

situações novas e ao seu funcionamento cotidiano (232). Elas englobam os 

domínios de planejamento, iniciativa, monitoramento, regulação e ajustes do 

comportamento frente à ação ou objetivo estabelecido (248, 249), controle inibitório, 

flexibilidade cognitiva, organização, planejamento raciocínio, inteligência fluida e 

memória operacional (232). Prejuízos nessas funções estão associadas à 

morbidade, incluindo disautonomia, impulsividade, disregulação emocional e 

comportamento violento, principalmente quando o trauma afeta o córtex pré-frontal e 

regiões temporais mediais do cérebro (250). Alguns autores consideram os 

processos atencionais como subsistema do funcionamento executivo, porém, para 

fins didáticos, serão abordados em seções distintas.  

Diferentemente dos processos atencionais e dos testes de memória 

episódica, no presente estudo não se observou melhora das funções executivas 

desses doentes quando comparado o desempenho nos testes 6 e 12 meses após o 
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trauma. As funções executivas foram avaliadas por meio dos testes de fluência 

verbal (FV) categórica e semântica, teste de dígitos e cópia da FCR (26). Na seção 

anterior (6.2) discutiu-se a respeito da pontuação Savage, que avalia o componente 

executivo da cópia e reprodução de memória da FCR, dessa forma, esses 

resultados não serão rediscutidos nessa seção. 

O teste span de dígitos avalia a capacidade de memória operacional para 

conteúdos verbais. O modelo de memória operacional proposto por Baddeley e Hitch 

em 1974 (251) e atualizado em 2000 (252), consiste na capacidade de reter 

temporariamente e manipular informações que são necessárias para o desempenho 

de uma gama de atividades cognitivas. O sistema de memória operacional não é 

unitário, mas dividido em componentes de armazenamento temporário: o esboço 

visuoespacial, responsável pela manipulação de informações visuais e espaciais; a 

alça fonológica, responsável pela manipulação verbal e linguística; e o integrador 

multi-modal (buffer episódico), capaz de manipular e armazenar temporariamente 

informações de ambos os subsistemas. Esses subsistemas são controlados e 

direcionados pelo executivo central (ver Figura 6), (237, 252).  

No teste span de dígitos, tanto na ordem direta quanto na ordem indireta, os 

resultados não mostraram diferença significativa entre as fases 2 e 3 (6 e 12 meses 

após o trauma). Os resultados coincidem os estudos prévios que mostraram não 

haver diferença entre o desempenho de doentes com TCE e grupo controle (243, 

253) e que se manteve dentro da média, ao longo de 12 meses após o trauma, 

quando comparado aos dados normativos do teste (190). A pontuação dos doentes 

LAD não diferiu da amostra brasileira controle (dados normativos do teste), (179). A 

memória operacional preservada possibilita ao doente manter a conversação, 

realizar efetivamente alguma atividade enquanto estiver com o foco atencional 

direcionado aquilo, falar ao telefone, além de um componente essencial para a 

aprendizagem (237). 
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Figura 6. Esquema da memória operacional proposta por Baddeley (2000). 

 

 A análise de regressão linear indicou que o teste span de dígitos na ordem 

inversa sofreu influência do IQ estimado e da ansiedade dos doentes. Esses 

resultados indicam que essas variáveis atuaram como preditoras dos resultados. 

Doentes com QI mais alto, apresentaram melhores resultados, enquanto que 

aqueles que apresentaram percepção de ansiedade elevada, seu desempenho foi 

menor. Esses resultados vão ao encontro de estudos anteriores, na qual fatores 

psiquiátricos, como a ansiedade e a depressão, influenciam negativamente os 

resultados em testes cognitivos (14, 155, 232).  

Os testes de FV fonológica e semântica foram inicialmente utilizados por 

Thurstone em 1938 para avaliar a fluência verbal e o funcionamento executivo dos 

doentes com diversas patologias. Como os processos executivos dependem de 

estruturas frontais intactas, hipotetiza-se que o TCE deve impactar este aspecto da 

cognição. Estudo de meta-análise mostrou que doentes com lesão frontal focal 

obtiveram pontuações rebaixadas em testes de fluência fonológica e semântica, 

evidenciando prejuízos no funcionamento executivo (81). Outros estudos analisaram 

a sensibilidade de comutação (switching) e o componente de agrupamento 

(clustering) em testes de fluência verbal em doentes com trauma leve e grave (254, 



119 
 

255). Os autores sugerem que as pontuações dos componentes switching e 

clustering fornecem medida sensível do funcionamento executivo no TCE, mais do 

que o total das palavras geradas no teste de fluência verbal.  

A partir desses achados, foi realizado um estudo preliminar comparando o 

desempenho de 18 doentes LAD ao longo do tempo com grupo controle pareado 

(115). Verificou-se que 6 meses após o trauma, os doentes obtiveram pior 

desempenho que o grupo controle em algumas variáveis analisadas, como o número 

total de palavras geradas no teste de FV fonológico e menor número de switches no 

teste de FV semântica. Esses doentes foram reavaliados 12 meses após o trauma. 

Os resultados apontaram melhora ao longo do tempo no número total de palavras 

geradas, tanto do teste de FV fonológica quanto semântica. Além disso, não houve 

diferença no desempenho do grupo controle e no grupo de doentes com LAD 

(avaliados após 12 meses do trauma) em nenhumas das variáveis analisadas (115).  

Quando se comparou esses resultados prévios com os resultados atuais 

(n=40 doentes), constatou-se que os dados do presente trabalho coincidem os 

achados prévios, na qual a FV fonológica dos doentes com LAD está abaixo do 

esperado quando comparados com resultados da população normativa, indicando 

classificação clínica limítrofe e média-inferior, respectivamente. Por outro lado, os 

doentes apresentaram desempenho um pouco melhor no teste de FV semântica 

(percentil = 27 na fase 2 e percentil = 25 na fase 3), indicando classificação dentro 

da média, quando comparou-se o desempenho com a população normativa pareada 

por idade e escolaridade (26). Esses resultados são divergentes de resultados 

prévios, nas quais indicaram que o teste de FV semântica foi mais sensível para 

demonstrar diferenças entre grupo TCE e controles  (255). Kashluba et al. (190) 

mostraram que doentes  com TCE moderado apresentavam resultados abaixo do 

esperado no teste de FV fonológica, mas que após um anos do trauma, esses 

resultados estavam dentro da faixa média esperada para a idade.  

Hipotetizou-se que os doentes apresentaram mais dificuldades em tarefas 

fonológicas devido ao nível de escolaridade. Apesar dos critérios de inclusão 

permitirem escolaridade acima de 4 anos, observou-se que muitos doentes tiveram 

dificuldades fonológicas, cometendo número maior de erros quando comparado ao 

teste de fluência semântica. Dessa forma, peculiaridades de nossa amostra devem 
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ser consideradas, podendo colocar em xeque a generalização desse resultado 

específico para populações de outro ambiente demográfico. O que sustenta essa 

hipótese é o fato de nossos resultados coincidem com outros estudos que avaliaram 

doentes com TCE no Brasil (253, 256, 257) 

Diferentemente do nosso estudo prévio (115), não foram observadas 

diferenças no desempenho quando comparados as pontuações totais tanto no teste 

de FV fonológica quanto semântica na fase 2 com a 3 (6 e 12 meses após o trauma).  

Os componentes de clustering e switching não foram analisados para a amostra total 

no presente estudo. Por outro lado, realizados teste de regressão linear a fim de 

identificar possíveis preditores para os testes de fluência verbal. Os resultados 

indicaram que nenhuma das variáveis selecionadas influenciaram no desempenho 

no teste de FV fonológica (ver lista das variáveis na página 93). Entretanto, a menor 

idade, maior QI estimado predizem positivamente os resultados do teste de FV 

semântica, enquanto que piora na visão e distúrbios no sono predizem 

negativamente esses resultados. O tempo (6 meses e 12 meses após o trauma) e a 

gravidade do trauma não foram fatores que impactaram no desempenho dos 

doentes. 

 

 

6.4. Depressão, ansiedade e sobrecarga do cuidador 

 

O objetivo secundário do estudo foi avaliar os sintomas depressivos e 

ansiosos em doentes com LAD moderada e grave durante um ano.  

Esse é um dos poucos estudos que analisaram durante 12 meses os 

doentes com critérios diagnósticos para LAD. Os resultados sugeriram que não 

houve alterações significativas sobre os sintomas depressivos e ansiosos ao longo 

do tempo (antes dos 3 meses, aos 6 meses a aos 12 meses após o trauma).  

A fim de obter maiores detalhes a respeito do curso natural dos sintomas 

depressivos e ansiosos, dividiu-se os doentes de acordo com a gravidade do trauma: 

moderado (escala de Coma de Glasgow – ECG – pontuação entre 9 e 12) e grave 
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(ECG pontuação entre 8 e 3).  Entretanto, a análise estatística não apontou 

diferenças entre a gravidade do trauma nas três fases do estudo nem nos sintomas 

depressivos e ansiosos ao longo do tempo. 

Apesar do aumento do número de doentes a um nível mínimo de sintomas 

depressivos de fase 1 (n= 15) para a fase 2 (n=27), não foi possível encontrar 

diferença estatística. Possivelmente, a imutabilidade dos sintomas de depressão e 

ansiedade está relacionada à estagnação de alguns parâmetros de vida do doente, 

tais como: fatores psicológicos (perda de apoio social e interpessoal, não re-

estabelecimento de relações afetivas), perda de emprego e baixa renda, diminuição 

da auto-estima. Essa hipótese vai ao encontro de achados prévios, que os sintomas 

depressivos também estão relacionados à falta de afetos positivos e problemas 

interpessoais, e nível de consciência da deficiência em doentes após o TCE (16). Os 

autores também mostraram que fatores psicossociais diminuídos, mesmo antes do 

trauma, são preditores para o desenvolvimento de depressão nos doentes após o 

trauma (16).  

Os resultados na literatura acerca da taxa de depressão e ansiedade em 

doentes com TCE são controversos. Alguns estudos relataram diminuição da 

depressão ao longo do tempo (16, 157, 258, 259) e que o diagnóstico de depressão 

é prevalente nas fases iniciais do trauma (16, 157). Entretanto, esses resultados 

precisar ser analisados com precaução. Autores indicaram diminuição da depressão 

após o TCE, porém eles realizaram o seguimento em intervalos de 12 meses (258). 

De forma semelhante, Dikmen et al. (16) avaliaram os sintomas depressivos por 

meio da escala Centro de Estudos Epidemiológicos de Depressão (CES-D) no 

primeiro mês após o trauma, aos 6 meses, 12 meses e 3-5 anos após o trauma. Os 

resultados mostraram diminuição de sintomas depressivos no primeiro ano após o 

trauma, havendo uma estagnação dos sintomas, atingindo um platô após o primeiro 

ano. Esse estudo apontou que a condição de trabalho instável, baixo nível 

educacional e abuso de álcool foram preditores significativos para não melhora dos 

sintomas depressivos ao longo do tempo (16). Trabalhos prévios indicaram que o 

nível educacional do doente é preditor importante para o desenvolvimento da 

depressão após o TCE (16, 260). 
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Por outro lado, Forslund et al. (261) avaliaram a qualidade de vida de 

doentes com TCE as 12 e 24 meses após o trauma e observaram aumento de 28% 

para 34% a frequência de depressão utilizando o inventário de Beck. Além disso, o 

trabalho de meta-análise mostrou aumento de diagnóstico depressivo nos primeiros 

5 anos depois de o TCE (de 21% para 43%), (19). Outros estudos que avaliaram o 

estado de ansiedade de doentes com TCE ao longo do tempo, também não 

observaram mudanças significativas (191). Assim, estudos focados no diagnóstico 

de depressão, verificaram que a frequência de depressão nessa população varia 

consideravelmente (de 9% para 67%), devido tanto ao tipo de instrumento escolhido 

quanto à metodologia no estudo (19).  

Possivelmente a LAD tem um curso diferente para o desenvolvimento dos 

transtornos psiquiátricos quando comparado ao TCE geral. Estudos demonstraram 

que a LAD tem diferenças clínico-patológicas distintas em comparação com outras 

lesões fechadas (262). Além disso, o resultado clínico final do TCE fechado está 

mais relacionado á etiologia axonial difusa mais do que a extensão da lesão focal 

(262). Dessa forma não foi possível observar alteração nos sintomas psiquiátricos ao 

longo do tempo, conforme apresentado anteriormente para um grupo heterogêneo 

de TCE (16, 157, 258, 259). Entretanto, os resultados do presente estudo 

concordam com estudos de outros achados cuja prevalência de sintomas 

depressivos pós TCE é de 27% (155, 263). 

Curiosamente, os resultados demonstraram que a gravidade do trauma não 

desempenha um papel importante na frequência dos sintomas depressivos e 

ansiosos. Esses resultados coincidem com estudos anteriores em que até mesmo 

pequenas lesões podem ter implicações funcionais importantes, apesar da 

gravidade da lesão cerebral, aumentando o risco para o desenvolvimento de um 

distúrbio psiquiátrico (153). Por outro lado, alguns autores defendem que a lesão 

mais grave pode causar uma função cognitiva incapacitante, levando à redução da 

auto-percepção e detecção de uma síndrome psiquiátrica (18). Lesão leve pode ser 

difusa e não-específica e acarretar em manifestação clínica semelhante ao distúrbio 

psiquiátrico (18). Desta forma, o gradiente biológico da doença psiquiátrica é um 

desafio a ser mensurado (18). A extensão da lesão, sua localização e a partir daí as 
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sequelas tanto cognitivas quanto psiquiátricas após o TCE torna-se um desafio na 

área clínica e extenso campo de pesquisa.  

Assim, compreender o curso natural de um trauma específico, tal como a 

LAD, e ter noção de prognóstico clínico a fim de orientar de maneira adequada o 

doente e seus familiares a respeito do prognóstico clínico e as possibilidades de 

intervenção. Verificou-se que a expectativa superestimada de recuperação é uma 

das questões mais importantes da família e do doente. A relevância clínica do 

presente estudo foi descrever o curso natural dos sintomas depressivos em doentes 

com LAD, já que doentes com TCE têm a probabilidade oito vezes maior de 

desenvolver depressão do que pessoas da comunidade em geral (19). Também não 

há consenso sobre o impacto da depressão pré-mórbida e a frequência destes 

sintomas após o trauma (153). 

Um dado importante consiste que algumas comparações com estudos 

anteriores parecem ser difíceis, uma vez que os instrumentos utilizados e o tempo 

de avaliação são variáveis. Os critérios de inclusão e exclusão para os doentes são 

heterogêneos. Muitos estudos não levam em consideração a gravidade da lesão e o 

tipo de TCE, o que pode diminuir a generalização com os resultados (TCE-LAD). 

Apesar da pontuação dos sintomas depressivos não indicarem declínio 

significativo, clinicamente alguns fatores são importantes de serem analisados. Os 

resultados mostraram diminuição da pontuação de sobrecarga do cuidador aos seis 

meses após o trauma e observou-se consistência no número de doentes que 

passaram para a classificação mínima para sintomas depressivos, como 

mencionado anteriormente. No entanto, não foi possível confirmar a nossa hipótese 

de que a melhora na depressão clínica leva a uma diminuição do nível de 

sobrecarga dos cuidadores. Desta forma, hipotetiza-se que a estagnação na vida do 

doente, por conseguinte, na vida familiar, pode ser responsável por conduzir essa 

sobrecarga. Essa hipótese está de acordo com a literatura anterior, nas quais as 

características dos doentes impactam o nível de carga do cuidador (264). 

O estabelecimento de uma relação causal entre o TCE e transtornos 

psiquiátricos é importante em termos do entendimento para elucidar a possível 



124 
 

sequela do TCE, e que também irá auxiliar no entendimento da patogênese da 

doença de forma mais geral e o resultado pós TCE (153). 

Como este grupo de estudo consistiu de doentes ambulatoriais LAD de um 

hospital universitário no Brasil, os resultados devem ser comparados com outros 

estudos com cautela. Por exemplo, no Brasil, o principal mecanismo de trauma é 

acidentes de veículos, já na Finlândia, cerca de 60% dos mecanismos de traumas 

são relacionados a quedas (265), além das diferenças educacionais e 

socioeconômicas, nas quais é sabido serem importantes para o prognostico do 

doente com TCE (16, 260).  

Estudos demonstraram que regiões pré-límbicas, região medial do córtex pré-

frontal e córtex pré-frontal dorsolateral, responsáveis pelas atividades de alta-

complexidade, são mediadas pelo excesso de inibidores de GABA após o trauma em 

(247), contribuindo para déficits na memória operacional em animais (266). Em 

humanos, esse desbalanço pode estar relacionado à labilidade emocional, 

irritabilidade e falha no controle inibitório, comportamentos esses comuns em 

doentes após o trauma (94, 267). A instabilidade emocional, também conhecida 

como mudanças rápidas de humor, pode ocorrer a partir de lesões em áreas como o 

córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior e o córtex insular, que são regiões 

relacionadas ao sistema límbico, principalmente a amígdala, que regulam as 

experiências emocionais, acarretando em risadas e choros patológicos após o TCE 

(268). Apesar de não termos essas medidas avaliadas quantitativamente, 

qualitativamente observou-se que esses comportamentos são muitas vezes motivos 

de vergonha e constrangimento tanto do doente quanto de familiares, dificultando 

ainda mais no processo de reabilitação e de ressocialização desse doente.  

O presente estudo tem várias limitações. O primeiro é o grande número de 

dados omissos referentes ao ZBI, respondido pelos cuidadores (normalmente as 

mães ou esposas), em particular na fase 3 (12 meses após a lesão). Isso aconteceu 

porque os doentes foram capazes de comparecerem ao ambulatório para avaliação 

sozinhos, verificando maior independência e funcionalidade desses doentes ao 

longo do tempo. Esta informação importante deve ser considerada, uma vez que 

aqueles que necessitaram de cuidadores durante as visitas, provavelmente, foram 

os doentes mais dependentes, e consequentemente, os cuidadores eram 
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possivelmente mais sobrecarregado. Assim, pode ser um viés importante 

relacionados ao cuidador do que responderam os questionários, especialmente na 

última visita de acompanhamento. A segunda limitação está relacionada à omissão 

de dados das escalas que avaliaram os sintomas depressivos e ansiosos na fase 1, 

a fase inicial após o trauma. Nesta fase, cerca de um terço dos doentes não foram 

capazes de compreender e responder as escalas com segurança. Eles estavam 

confusos, desorientados, apresentavam graves problemas de memória que 

prejudicariam na fidedignidade das respostas. No entanto, esses doentes não foram 

excluídos do estudo. A terceira limitação foi a escolha das escalas. O IDATE não 

está na lista de recomendações do Common Data Elements (CDE), (128). No 

entanto, decidimos incluir a escala conforme literatura prévia (227, 269-271), pela 

facilidade de compreensão da escala e menor tempo de aplicação (177). Outra 

limitação do presente estudo consiste no BDI ser um questionário de auto-relato. 

Apesar pertencer à lista de sugestões do CDE para avaliar os sintomas depressivos 

de doentes com TCE (128), muitos desses doentes, especialmente com lesões 

graves, podem não ser consciência de suas deficiências, resultando em menor 

estimativa de seus sintomas (18). Durante a aplicação deste protocolo, o examinador 

procurou estar ciente das respostas do doente e de seu nível de compreensão, 

especialmente nas fases iniciais após o trauma. 

 

 

6.5. Qualidade de vida dos doentes com lesão axonial difusa 

 

Medidas de qualidade de vida (QV) são essenciais para qualificar a 

sobrecarga de doentes com TCE. A escala Qualidade de Vida (SF-36) é a mais 

utilizada devido alta prevalência de problemas de saúde no primeiro ano após o 

trauma (272) e é sugerida pelo Common Data Elements para avaliação de doentes 

com TCE (128). Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), QV 

refere-se à percepção individual de sua posição na vida no contexto cultural e de 

sistema de valores nas quais as pessoas vivem, seus objetivos, expectativas e 

preocupações. Consiste numa gama de conceitos aceitos que afetam a saúde, o 
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estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças, as 

relações do doente com o ambiente de maneira complexa. A partir dessa definição, 

torna-se claro que o principal fator da QV do doente é sua percepção funcional e 

emocional (272). Dessa forma, medida de QV é importante pelo fato do doente com 

TCE passar por diversos prejuízos, tanto transitórios quanto permanentes, e a QV 

pode indicar a percepção de recuperação do doente após a lesão (272).  

 No presente estudo, verificou-se melhora em praticamente todos os índices 

abordados pela escala ao longo de 12 meses de acompanhamento: capacidade 

funcional, estado geral de saúde, aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. Esses resultados concordam com a literatura 

prévia que mostrou melhora em todos os domínios do SF-36 quando comparado 6 

meses e 12 meses após o trauma (273, 274). O único fator em nosso estudo que 

não indicou diferença ao longo do tempo foi o componente Dor e tendência à 

significância no domínio Saúde Mental. De maneira divergente dos resultados 

atuais, Forslund et al. (257) avaliaram a QV utilizando a escala SF-36 em doentes 

com TCE moderado e grave aos 12 e 24 meses após o trauma. Eles verificaram 

que não houve diferença na pontuação média da escala ao longo do tempo (261). 

Ao comparar as pontuações dos oito índices da escala SF-36 com os dados 

normativos (275), observou-se que a amostra do presente estudo apresentou 

resultados considerados abaixo da média (z-score < -2,0) nos índices: capacidade 

funcional, aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais e aspectos emocionais. 

Esses resultados coincidem com os achados da literatura previa, nas quais 

indicaram que doentes com TCE apresentam pontuações mais baixas do que a 

população geral (276-278). Apesar da melhora observada ao longo do tempo, com 

aumento das pontuações em diversos índices da escala SF-36, observou-se que 

continuavam abaixo do esperado, confirmando achados da literatura (261).  Além 

do mais, resultados de estudos prévios mostraram que doentes com TCE relatam 

dores gerais pelo corpo e dores de cabeça crônica (279-281), impactando dessa 

forma a sua QV e funcionalidade. 

O índice do SF-36 que apresentou pontuações mais rebaixadas quando se 

comparou com os dados normativos (275) foram os Aspectos Físicos na fase inicial 
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(média = 28 pontos de 100), mas observou-se melhora significativa ao longo do 

tempo, apresentando pontuação média = 56,9 na fase 3 (12 meses após o trauma), 

mas ainda sim abaixo do esperado para a população. Esse fato está possivelmente 

relacionada ao fato do doente ser jovem e em idade produtiva. Os meses iniciais 

pós-trauma (especialmente pós trauma moderado e grave), os doentes sentem-se 

impotentes, fragilizados e dependentes de seus familiares, tornando a percepção de 

autonomia e capacidade física muito rebaixada. Esses resultados também 

coincidem com a literatura prévia, na qual observaram pontuações média entre 40 e 

45 aos 6 meses após TCE moderado e grave e médias entre 51 e 57 após 12 

meses (273). Os autores observaram que doentes com traumas graves 

apresentaram algumas pontuações acima dos doentes com trauma moderado. 

Segundo eles, esses doentes percebem suas dificuldades como sendo menos 

importantes ou impactantes (273).  

O índice de QV pode variar por vários fatores, incluindo presença de 

depressão, gravidade do trauma, tempo de lesão e outras comorbidades (278). 

Foram selecionados para o presente estudo dois índices do questionário SF-36, 

Aspectos Emocionais e Saúde Mental, para correlacionar com a pontuação no BDI, 

que avalia sintomas depressivos, e IDATE, para sintomas ansiosos. Verificou-se 

correlação moderada entre os aspectos emocionais e os sintomas depressivos na 

fase 3 (12 meses após o trauma) e sintomas ansiosos na fase 1 (ate 3 meses apos 

o trauma). Esses resultados indicam que quanto menor a pontuação nas escalas de 

depressão e ansiedade, maiores as pontuações no índice aspectos emocionais da 

escala SF-36. Quando se analisou o índice de saúde mental do SF-36, também 

observou-se correlação moderada com os sintomas depressivos nas fases 1 e 3 e 

com sintomas ansiosos na fase 3. Da mesma maneira, verificou-se que menores as 

pontuações nas escalas de ansiedade e depressão, maior pontuação no índice 

saúde mental. Apesar de não se observar diferenças nos sintomas de depressão e 

ansiedade ao longo do tempo, a correlação entre as medidas dos aspectos 

emocionais e saúde mental nos oferecem fortes indicativos de que o doente 

conseguiu observar uma melhora em seu estado mental de maneira subjetiva. Esse 

parece ser indicativo de que há associação entre a melhora de alguns aspectos 

cognitivos com a percepção de melhora funcional global (em praticamente todos os 
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índices da escala SF-36). Possivelmente após 12 meses do trauma, o doente foi 

capaz de sentir-se mais hábil emocionalmente e fisicamente para realizar atividades 

que no inicio do trauma o impediam. Qualitativamente percebeu-se que muitos 

doentes voltaram a trabalhar e dentro das limitações conseguiram se reestabeler 

em suas novas rotinas, tornando-se assim mais confiante e com percepção mais 

positiva de sua própria vida. Porém esses dados não foram computados de maneira 

quantitativos para comprovar essa hipótese. Adicionalmente, estudo prévio indicou 

não haver diferenças significativas entre gêneros e status matrimonial nas 

respostas de doentes com TCE na escala SF-36 (261). 

De forma geral, a literatura mostrou melhora na QV de doentes com TCE no 

primeiro ano após o trauma (273, 274), atingindo estabilidade a partir do segundo 

ano do trauma (261, 282). Da mesma forma que os nossos achados, estudo prévio 

não encontrou diferenças entre a gravidade do trauma (moderado e grave) e os 

índices da escala SF-36 (261). Os autores apontaram a importância da integração 

social como um fator preditor de maiores pontuações na escala de QV (261) 

Esses resultados colocam em xeque alguns pontos da discussão anterior, na 

qual se questionou a percepção dos doentes frente as suas reais dificuldades. 

Apesar de não obter melhora dos sintomas ansiosos e depressivos ao longo do 

tempo, observou-se melhora na QV do doente. Além do mais, esses resultados se 

correlacionam com ansiedade e depressão, especialmente 12 meses após o 

trauma. Os resultados também vão ao encontro com a melhora nas pontuações em 

alguns aspectos cognitivos. Estudo sugeriu que morar sozinho e sofrer de doutras 

doenças crônicas foram preditores para maiores pontuações na escala BDI que 

avalia os sintomas depressivos e menores pontuações na QV de doentes com TCE 

(278). 

Dessa forma, acredita-se que a QV é uma medida importante de ser avaliada 

em doentes com TCE e analises pormenores podem ser realizadas na amostra LAD 

a fim de identificar outros preditores e definir variáveis que podem diferenciar 

doentes com LAD de outras formas de TCE. 
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7. Conclusões 
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1- Verificou-se que houve melhora significativa da memória episódica tanto 

verbal quanto visuoespacial e dos processos atencionais (atenção 

sustentada, alternada e seletiva) dos doentes avaliados 6 meses e 12 

meses após o trauma.  

2- Observou-se melhora ao longo do tempo em praticamente todos os 

índices de QV avaliados pelo SF-36. 

3- Constatou-se que não houve diferença nos resultados dos testes que 

avaliaram a sobrecarga do cuidador na fase inicial, 6 meses e 12 meses 

após o trauma. 

4- Observou-se que não houve diferença nos resultados dos testes que 

avaliaram sintomas depressivos (BDI) na fase inicial, 6 meses e 12 

meses após o trauma. 

5- Observou-se que não houve diferença nos resultados dos testes que 

avaliaram sintomas de ansiedade-estado (IDATE-Estado) na fase inicial, 

6 meses e 12 meses após o trauma. 

6- A gravidade do trauma não foi preditora para praticamente nenhuma 

medida analisada, tanto cognitiva quanto de humor. 
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Anexo A – Carta de aprovação da CAPPesq 
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Anexo B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

__________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  “Estudo prospectivo dos aspectos neuropsicológicos e qualidade de vida 

em doentes com lesão axonial difusa traumática.” 

PESQUISADOR EXECUTANTE:  Ana Luiza Costa Zaninotto 

CARGO/FUNÇÃO: . Psicólogo                                     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 06/78518 

UNIDADE DO HCFMUSP: Clínica Neurocirúrgica 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO  x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :  4 ano 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-

HCFMUSP 

1 – Você está convidado a participar deste estudo, que tem como objetivo avaliar a qualidade de vida, a 

existência de sentimentos de tristeza, ansiedade, funções mentais como memória, atenção, aprendizagem, de 

doentes que bateram a cabeça num acidente e não precisaram fazer a cirurgia.  

 2 – O doente passará por entrevista em três momentos:1) aproximadamente no primeiro mês que bateu a 

cabeça; 2) seis a oito meses e; 3) um ano a um ano e meio após o acidente. Nessa entrevista o doente 

responderá a perguntas referentes à como ele está se sentindo e também serão realizadas atividades mentais, 

como se lembrar de palavras, números e desenhar. 

3 – Essas atividades serão importantes para se saber o que acontece com o doente depois que sofreu o 

acidente, durante mais ou menos um ano o meio. 

4 – Em qualquer momento, você poderá falar com os profissionais responsáveis pela pesquisa. O principal 

investigador é o Dr. Almir Ferreira de Andrade que podem ser encontrados na Equipe Médica de Emergência da 

Divisão Clínica Neurocirúrgica ICHC-FMUSP, no telefone 3069-7226. Se você tiver alguma dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 

5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 

ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

5 – Caso o doente não queira mais participar das entrevistas e atividades, não terá qualquer problema e os 

atendimentos médicos continuarão a ocorrer normalmente. 

6 – Nunca o nome do doente será mostrado. Os resultados das entrevistas serão colocados junto com todos os 

outros doentes e serão utilizados apenas para pesquisa. 

7 – Depois da entrevista e atividade, a psicóloga marcará um horário para dizer o resultado para o doente e seu 

familiar. 

8 – O doente não precisará pagar por essas entrevistas e atividades. Não será dado nenhum dinheiro pela sua 

participação.  

Entendi o que está escrito acima sobre o projeto “Estudo prospectivo dos aspectos neuropsicológicos e 

qualidade de vida em doentes com lesão axonial difusa traumática”. Eu discuti com a neuropsicóloga Ana Luiza 

C. Zaninotto sobre a minha participação nesse estudo. Entendi porque é importante eu participar e que meu 

nome não será mostrado. Ficou claro também que não precisarei pagar nada e não receberei nenhum dinheiro. 

Poderei falar com as pessoas (médico, psicóloga) quando precisar, e que poderei desistir caso não queira mais 

participar.  

            Assinatura do doente Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

doente para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Anexo C - Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à 
sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 
Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar objetos 
pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 
uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 
bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 
atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra 
atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou 
ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz. 

1 2 
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6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas 
suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro 
de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 
semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, 
em relação às últimas 4 semanas.  

 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte 

do 
tempo 

Uma 
peque

na 
parte 

do 
tempo 

Nun
ca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentindo cheio de 
vigor, de vontade, de 
força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 
tem se sentido tão 
deprimido que nada pode 
anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 
tem se sentido calmo ou 
tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 
tem se sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 
tem se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 
se sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 

 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
 
 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria das 
vezes verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria das 
vezes falso 

Definitivamente 
falso 

a) Eu costumo adoecer  
um pouco mais facilmente 
que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 
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Anexo D – Zarit Burden Interview (inventário de sobrecarga do cuidador) 

Nome do cuidador: ________________________________________ idade:___ 

Nome do doente:_______________________________ RGHC:____________ 

 

Escolaridade: (    ) 1ª a 4ª série (    ) 5ª a 8ª série (    ) 20 grau (    ) superior 

Ocupação atual: (    ) empregado  (    ) autônomo    (    ) do lar    (    ) Nunca trabalhou          

                               (   ) estudante    (   ) desempregado      

    A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas algumas vezes 

sentem-se quando cuidam da outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que 

frequência o Sr/Sra se sente daquela maneira: nunca, raramente, algumas vezes, 

frequentemente, ou sempre. Não existem respostas certas ou erradas. 

( S= Sujeito) 

1.O Sr/Sr sente que S pede mais ajuda do que ele realmente (ela) necessita?   

nunca raramente Algumas vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

2. O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o Sr/Sra gasta com S, o Sr/Sra não tem tempo 

suficiente para si mesmo? 

nunca raramente algumas vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

3. O Sr/Sra se sente estressado (a) entre cuidar de S e suas outras responsabilidades com a família e 

trabalho? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

4. O Sr/sra se sente envergonhado (a) com o comportamento de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

5. O Sr/sra se sente irritado (a) quando S está por perto? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 
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6. O Sr/sra sente que S afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da família 

ou amigos? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

7. O Sr/sra sente receio pelo futuro de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

8. O Sr/sra sente que S depende do Sr/sra? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

9. O Sr/sra se sente tenso (a) quando S está por perto? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

10. O Sr/sra sente que a sua saúde foi afetada por causa de seu envolvimento com S?  

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

11. O Sr/sra sente que o Sr/sra não tem tanta privacidade como gostaria, por causa de S?  

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

12. O Sr/sra sente que a sua vida social tem sido prejudicada porque o Sr/sra está cuidando de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

13. O Sr/sra não se sente à vontade de ter visitas em casa, por causa de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente sempre 

0 1 2 3 4 

 

14. O Sr/sra sente que S espera que o Sr/sra cuide dela/ dele, como se fosse o Sr/sra a única pessoa 

de quem ele/ela pode depender? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

15. O Sr/sra sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de S, somando-se as suas outras 

despesas?  

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
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16. O Sr/sra sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

17.  O Sr/sra sente que perdeu o controle da sua vida desde a doença de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

 

18. O Sr/sra gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

19. O Sr/ sra se sente em dúvida sobre o que fazer por S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

20. O Sr/sra sente que deveria estar fazendo mais por S ? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

21. O Sr/sra sente que poderia cuidar melhor de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 

 

22. De uma maneira geral, quanto o Sr/sra se sente sobrecarregado (a) por cuidar de S? 

nunca raramente algumas  vezes frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
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Anexo E - Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

Nome:__________________________________ RGHC:____________________ Data:_______ 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, 

faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada grupo, que descreve 

melhor a maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 

grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler 

todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha. 

 

1. 0 Não me sinto triste. 

    1 Eu me sinto triste. 

    2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 

    3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  

 

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

    1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

    2 Acho que nada tenho a esperar. 

    3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 

    1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

    2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 

    3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 

    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

 

5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 

    1 Eu me sinto culpado às vezes. 

    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

    3 Eu me sinto sempre culpado. 
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6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 

    1 Acho que posso ser punido. 

    2 Creio que vou ser punido.  

    3 Acho que estou sendo punido. 

 

7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 

    2 Estou enojado de mim. 

    3 Eu me odeio. 

 

8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 

    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

 

9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

    1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 

    2 Gostaria de me matar. 

    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 

10. 0 Não choro mais que o habitual. 

      1 Choro mais agora do que costumava. 

      2 Agora, choro o tempo todo. 

      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  

 

11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 

      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 
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12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

 

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  

      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

      3 Não consigo mais tomar decisões. 

 

14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  

      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  

      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem atrativos. 

      3 Considero-me feio.  

 

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 

      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 

      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 

      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

 

17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 

      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 

18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  

      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  
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      2 Meu apetite está muito pior agora.  

      3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  

      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 

      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 

      3 Perdi mais de 7,5 Kg.  

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 

 

20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 

      1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago ou 
prisão de ventre. 

      2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não isso. 

      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra coisa. 

 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  

      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 

      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  

      3 Estou completamente desinteressado em sexo ultimamente.  
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Anexo F - Inventário de Ansiedade Estado-Traço  

 
Nome: _______________________________________ 
RGHC:_______________________ 
Data: __________________________ DN:_________________ 

IDATE Estado 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número a direita da afirmação que 
melhor descreve como você se SENTE AGORA, NESTE MOMENTO. Não gaste 
muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 
aproxime de como você está se sentindo neste momento. 

Avaliação             Muitíssimo..............4                              Um pouco...................2 

                              Bastante................3                                Absolutamente não.....1 

1- Sinto-me calmo (a) .................................................................   1         2         3          4 

2- Sinto-me seguro (a) ................................................................   1         2         3          4 

3- Estou tenso (a) .......................................................................   1         2         3          4 

4- Estou arrependido (a) .............................................................   1         2         3          4 

5- Sinto-me à vontade ................................................................   1         2         3          4 

6- Sinto-me perturbado (a) .........................................................   1         2         3          4 

7- Estou preocupado (a) com possíveis infortúnios.....................   1         2         3          4 

8- Sinto-me descansado (a) .......................................................   1         2         3          4 

9- Sinto-me ansioso (a) ..............................................................   1         2         3          4 

10- Sinto-me “em casa” ................................................................   1         2         3          4 

11- Sinto-me confiante...................................................................   1         2         3          4 

12- Sinto-me nervoso (a) ..............................................................   1         2         3          4 

13- Estou agitado (a) ....................................................................   1         2         3          4 

14- Sinto-me uma pilha de nervos.................................................   1         2         3          4 

15- Estou descontraído (a) ............................................................  1         2         3          4 

16- Sinto-me satisfeito (a) .............................................................   1         2         3          4 

17- Estou preocupado (a) .............................................................   1         2         3          4 

18- Sinto-me superexcitado (a) e confuso (a) ..............................   1         2         3          4 

19- Sinto-me alegre.......................................................................   1         2         3          4 

20- Sinto-me bem..........................................................................   1         2         3          4 
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Anexo G – Trail Making test ou teste de Trilhas, formas A e B  

 

TESTE DE TRILHAS 

Parte A 

 

 

 

 

 

Exemplo 
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TESTE DE TRILHAS 

Parte B 

 

 

Exemplo 
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Anexo H – Stroop test  Versão Victoria. 

Cartão 1 

 

Cartão 2 

 

Cartão 3 
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Anexo I – Folha de registro do teste de fluência verbal 

 

F A S Animais 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



171 
 

 

Anexo J – Teste Hopkings Verbal Learn test, evocação imediata, tardia e 

reconhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVLT 1 2 3 Evc. tardia 

LEÃO     

ESMERALDA     

CAVALO     

CABANA     

SAFIRA     

HOTEL     

CAVERNA     

RUBI     

TIGRE     

PÉROLA     

VACA     

CHALÉ     

TOTAL     
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Anexo K – Teste Digit Span ordem direita e inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem Direta   Ordem Indireta 

1 – 7  2 – 4  

6 – 3  5 – 7  

5 – 8 – 2  4 – 1 – 5  

6 – 9 – 4  6 – 2 – 9  

6 – 4 – 3 – 9  3 – 2 – 7 – 9  

7 – 2 – 8 – 6  4 – 9 – 6 – 8   

4 – 2 – 7 – 3 – 1  1 – 5 – 2 – 8 – 6   

7 – 5 – 8 – 3 – 6  6 – 1 – 8 – 4 – 3   

6 – 1 – 9 – 4 – 7 – 3  5 – 3 – 9 – 4 – 1 – 8   

3 – 9 – 2 – 4 – 8 – 7  7 – 2 – 4 – 8 – 5 – 6  

5 – 9 – 1 – 7 – 4 – 2 – 8  8 – 1 – 2 – 9 – 3 – 6 – 5   

4 – 1 – 7 – 9 – 3 – 8 – 6  4 – 7 – 3 – 9 – 1 – 2 – 8   

3 – 8 – 2 – 9 – 5 – 1 – 7 – 4  7 – 2 – 8 – 1 – 9 – 6 – 5 – 3  

5 – 8 – 1 – 9 – 2 – 6 – 4 – 7  9 – 4 – 3 – 7 – 6 – 2 – 5 – 8    

2 – 7 – 5 – 8 – 6 – 2 – 5 – 8 – 4     

7 – 1 – 3 – 9 – 4 – 2 – 5 – 6 – 8    

OD.............+OI..................=.......................... 

pond:............. classif: ................................... 
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Anexo L – Pontuação da Figura Complexa de Rey (FCR) 

Nome: __________________________________________  Data: ____________ 

Idade: __________  Sexo: __________  Escolaridade: ______________________ 

ELEMENTOS CÓPIA MEMÓRIA 

1. Cruz no exterior, ângulo superior esquerdo   

2. Retângulo grande, armação da figura   

3. Cruz de Santo André formada pelas duas diagonais do retângulo grande   

4. Mediatriz horizontal do retângulo grande 2   

5. Mediatriz vertical do retângulo grande 2   

6. Retângulo pequeno em retângulo grande   

7. Segmento pequeno sobre o retângulo 6   

8. 4 linhas paralelas no triângulo superior esquerdo   

9. Triângulo retângulo sobre retângulo grande   

10. Linha pequena perpendicular em quadrante superior direito   

11. Círculo com três pontos em quadrante superior direito   

12. 5 linhas pequenas paralelas em quadrante inferior direito   

13. Dois lados externos do triângulo isósceles da direita   

14. Losango pequeno no vértice extremo do triângulo 13   

15. Segmento vertical no interior do triângulo 13   

16. Prolongamento da mediatriz horizontal, altura do triângulo 13   

17. Cruz no extremo inferior do retângulo 2   

18. Quadrado e diagonal no extremo inferior esquerdo   

TOTAL   

PERCENTIL   

TEMPO (em minutos)   

PERCENTIL   

 

Figuras Complexas  de A. Rey. Copyright Terezinha Rey, Route De Villette, CH –1231 – Conges – Genève – Suiça 
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

PONTOS PRECISÃO LOCALIZAÇÃO 

2 

Boa 

Boa 

1 Boa Ruim 

1 Ruim Boa 

0,5 Ruim, reconhecível Ruim 

0 Ruim, irreconhecível Ruim 
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Anexo M – Conversão dos Z e T escores para Percentil       

Percentil SD  
(z-score) 

T-
score 

Classificação 

>99.9 4.0 90 Very Superior 
Mt. Superior 99.9 3.0 80 

99 2.5 75  
 

Superior 
Superior 

98 2.0 70 
97 1.9 69 
96 1.7 67 
95 1.6 66 
93 1.5 65 
92 1.4 64 
90 1.3 63  

 
Above Average 
Média-superior 

88 1.2 62 
86 1.1 61 
84 1.0 60 
82 0.9 59 
79 0.8 58 
76 0.7 57 
73 0.6 56  

 
 
 
 

Média 
Média 

69 0.5 55 
66 0.4 54 
62 0.3 53 
58 0.2 52 
54 0.1 51 
50 0.0 50 
46 -0.1 49 
42 -0.2 48 
38 -0.3 47 
34 -0.4 46 
31 -0.5 45 
27 -0.6 44 
24 -0.7 43  

 
Low Average 
Média-inferior 

21 -0.8 42 
18 -0.9 41 
16 -1.0 40 
14 -1.1 39 
12 -1.2 38 
10 -1.3 37 
8 -1.4 36  

 
Boderline 
Limítrofe 

7 -1.5 35 
5 -1.6 34 
4 -1.7 33 
4 -1.8 32 
3 -1.9 31 
2 -2.0 30  

 
 

Very Poor 
Deficitário 

2 -2.1 29 
1 -2.2 27 

0.8 -2.3 26 
0.6 -2.5 25 
0.5 -2.6 24 
0.4 -2.7 23 
0.3 -2.8 22 
0.2 -2.9 21 
0.1 -3.0 20 

 

 


