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RESUMO 

Memoria CM. Desempenho de adultos normotensos e hipertensos sem demência 

em avaliação computadorizada da atenção (“Test of Variables of Attention – 

T.O.V.A.”) [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2021. 

INTRODUÇÃO: a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial, 

de curso crônico e alta prevalência na população mundial. Está relacionada ao 

agravamento de outras condições clínicas, como doenças coronarianas, acidente 

vascular cerebral, doença renal crônica e distúrbios metabólicos. Diversos estudos 

associam a presença de HAS com o aumento da prevalência de declínio cognitivo. 

No entanto, a associação entre a HAS e os domínios cognitivos mais afetados 

mostra-se discutível, sobretudo em relação aos processos atencionais. O Test of 

Variables of Attention (T.O.V.A.) é uma prova computadorizada de desempenho 

contínuo que avalia a atenção sustentada por meio de algumas variáveis como o 

tempo de reação, erros de omissão ou comissão, entre outras. OBJETIVO: comparar 

o desempenho no T.O.V.A. de adultos hipertensos sem demência, classificados em 

dois níveis, em relação ao de adultos normotensos. MÉTODOS: em estudo 

transversal, 63 indivíduos normotensos e 119 hipertensos divididos em dois níveis, 

conforme os valores de pressão arterial e/ou pelo uso de medicações anti-

hipertensiva (HAS 1= 75 e HAS 2= 44) foram submetidos ao T.O.V.A. A bateria 

computadorizada estava inserida em um protocolo de avaliação cognitiva, incluindo 

testes tradicionais de atenção, como o teste de Trilhas e os subtestes Dígitos e 

Códigos da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS-III). RESULTADOS: 

as variáveis do T.O.V.A. não foram capazes de discriminar os grupos (p> 0,05). O 

teste de Dígitos Ordem Inversa diferenciou os normotensos dos hipertensos mais 

graves (HAS2), sugerindo algum grau de comprometimento na memória operacional 

neste grupo. As correlações entre as variáveis T.O.V.A. com os testes de Códigos e 

Trilhas foram de baixa a modesta magnitude (r0,3), porém significativas (p<0,05) 

sugerindo que os testes avaliam diferentes aspectos dos processos atencionais. Os 

parâmetros que avaliaram a rigidez arterial e os valores de pressão arterial não se 

correlacionaram com as variáveis do T.O.V.A. CONCLUSÃO: o T.O.V.A. não foi 

capaz de identificar um possível prejuízo da atenção sustentada em adultos com 

diferentes graus de HAS.  

Descritores: Hipertensão; Cognição; Atenção; Avaliação computadorizada; Adulto; 

Idoso. 



ABSTRACT 

Memoria CM. Performance of normotensive and hypertensive adults without 

dementia in computerized assessment of attention ("Test of Variables of Attention - 

T.O.V.A.”) [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2021. 

 

INTRODUCTION: Systemic arterial hypertension (SAH) is a chronic multifactorial 

condition with high prevalence rates all over the world. Several studies associate 

SAH with cognitive impairment. Yet, the association between SAH and specific 

cognitive domains is controversial, particularly when related to attentional processes. 

The Test of Variables of Attention (T.O.V.A.) is a computerized test of continuous 

performance designed to assess sustained attention examining reaction time and 

errors of omission or Commission, among others. OBJECTIVE: to compare the 

performance in the T.O.V.A. test of hypertensive adults without dementia, classified 

in two levels of SAH, in relation to normotensive adults. METHODS: in a cross-

sectional study, 63 normotensive and 119 hypertensive individuals divided into two 

levels, according to the values of blood pressure and/or the use of antihypertensive 

medications (SAH 1 = 75 and SAH 2 = 44) were submitted to the T.O.V.A. and 

traditional tests of attention, such as the Trail Making Test (TMT), Digit Span and 

Digit Symbol-Coding tests. RESULTS: the T.O.V.A. variables were not able to 

discriminate the groups (p> 0.05). The Digits Span Backward differentiated the 

normotensive from severe hypertensive (SAH2), suggesting some degree of 

impairment in working memory in this group. The correlation between the T.O.V.A. 

variables with the Digit Symbol-Coding and TMT tests were of low to modest 

magnitude (r0.3), but significant (p<0.05) indicating that the tests assess different 

aspects of the attentional processes. The parameters that assess arterial stiffness 

and blood pressure values were not correlated with the T.O.V.A. variables 

CONCLUSION: the T.O.V.A. was not able to identify a possible impairment of 

sustained attention in adults with different degrees of SAH. 

 

Descriptors: Hypertension; Cognition; Attention; Computerized assessment; Adult; 

Elderly. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, 

caracterizada por elevação persistente da pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica 

(PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 

mmHg, medida em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação 

anti-hipertensiva (Barroso et al., 2021). É grande interesse para a saúde pública, por 

ser uma doença crônica de alta prevalência entre os adultos e reconhecida como um 

dos principais fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares, seja através do tratamento medicamentoso ou mudança de 

hábitos (Czuriga-Kovács et al., 2016; Sigmund et al., 2020). A ocorrência de doença 

arterial coronariana (DAC) e acidente vascular encefálico (AVE) seriam 

consequências precoces da elevação crônica da PA, enquanto, doença renal 

crônica, cardiopatia valvar, fibrilação atrial e quadros demenciais, seriam 

apresentações tardias (Udani et al., 2011).  

Algumas condições são elencadas como fatores de risco para a HAS, como a 

herança genética, que pode influenciar os níveis de PA entre 30 a 50% (Menni et al., 

2013) e o processo de envelhecimento, visto que em torno de 65% dos indivíduos 

acima dos 60 anos são ou se tornam hipertensos (Fryar et.al., 2017). Associados ao 

seu surgimento ou agravo encontram-se hábitos como, a ingesta excessiva de sódio, 

o uso crônico e abusivo do álcool, o tabagismo, o sobrepeso/obesidade e o 

sedentarismo (Malachias et al., 2016). Portanto, algumas condições associadas à 

HAS são comportamentais e de natureza mutável. Destaca-se ainda, que o uso 

algumas medicações, como descongestionantes nasais, antidepressivos tricíclicos, 
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hormônios tireoidianos, contraceptivos orais, anti-inflamatórios não esteroides, entre 

outras; e o uso de drogas ilícitas, como cocaína, maconha e anfetaminas, podem 

provocar a elevação da PA, devendo ser monitorados como fatores de risco em 

potencial (Barroso et al., 2021). 

Diversos estudos associam a presença de HAS com o aumento da 

prevalência de declínio cognitivo (Elias et al., 1993; Launer et al., 2000; Harrington et 

al., 2000; Izquerdo-Porrera e Waldstein, 2002; Elias et al., 2004; Freitag et al., 2006; 

Wysocki et al., 2012; Power et al., 2013; de Menezes, 2021). No entanto, a 

associação entre a HAS e os domínios cognitivos mais afetados mostra-se 

controversa, sobretudo em relação aos processos atencionais. A atenção é uma 

função crucial do ponto de vista neuropsicológico, visto que influencia ou compõe as 

demais funções cognitivas. Na avaliação da atenção com adultos hipertensos, a 

maioria dos estudos utilizou o teste de Dígitos – um teste auditivo-verbal de curta 

duração (Gifford et al., 2013; Forte et al., 2019). 

Uma prova de atenção contínua poderia proporcionar informações adicionais 

sobre o perfil atencional de indivíduos com HAS. O Test of Variables of Attention 

(T.O.V.A.) (Greenberg et al., 2007) é uma prova computadorizada de desempenho 

contínuo, com duração de 21 minutos, que avalia a atenção sustentada por meio de 

variáveis como erros de omissão ou comissão e o tempo de reação. A fim de 

contextualizar o carácter de inovação, não haviam sido realizados estudos com o 

T.O.V.A. em população hipertensa e não foram encontrados estudos com o teste na 

população brasileira.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

 

 Investigar o perfil atencional de adultos hipertensos sem demência divididos 

de acordo com a gravidade da doença, por meio do T.O.V.A.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Comparar o desempenho de adultos normotensos e hipertensos leves e 

moderados no T.O.V.A. (validade diagnóstica) para identificar os parâmetros do teste 

capazes de indicar provável prejuízo atencional associados à HAS;  

2. Correlacionar as variáveis decorrentes do T.O.V.A. aos testes tradicionais de 

atenção (validade convergente); 

3. Examinar as associações entre o desempenho nas variáveis do T.O.V.A. com 

os valores de pressão arterial e medidas que avaliam a rigidez dos vasos arteriais. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Aferição das medidas de PA e propriedades funcionais dos vasos   

 

A medida da PA periférica, obtida através da compressão da artéria braquial 

pelo esfigmomanômetro posicionado próximo à dobra do braço, tem sido largamente 

utilizada para a detecção de alterações na pressão arterial (PA) (Ribeiro e Lamas, 

2012). Habitualmente, os valores de PA citados em estudos, referem-se a PA 

periférica. Porém, as curvas de PA diferem muito entre os pontos periféricos e 

centrais da árvore arterial, sendo que as alterações da mecânica vascular de micro e 

macrocirculação podem não ser totalmente observadas pelas medidas de PA 

periférica (Bortolotto, 2009). Nesse sentido, as medidas de PAS central (PASc) e 

PAD central (PADc) se mostrariam mais precisas e possíveis de serem estimadas 

por meio de métodos não invasivos, como a tonometria de aplanação, na artéria 

radial.  

As propriedades das grandes artérias podem ser avaliadas por medidas de 

complacência, distensibilidade e rigidez (Cunha, 2004). O incremento da rigidez 

arterial tem sido observado com o envelhecimento, inclusive, servindo de referencial 

para a avaliação da idade biológica vascular (Bulpitt et al., 1999). Algumas 

condições clínicas, como HAS, diabetes, aterosclerose, insuficiência renal e outras, 

estão associadas ao aumento da rigidez arterial, predominante na região da aorta 

(Bortolloto, 2007a). A rigidez arterial é reconhecida como um preditor de eventos 

cardiovasculares e duas medidas são particularmente interessantes para sua 
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avaliação: a Velocidade de Onda de Pulso (VOP) e o índice derivado da análise da 

curva da pressão central da aorta, o Augmentation Index (AIx) (Bortolloto, 2007b; 

Muela et al., 2017). Ao baixar a média pressórica, reduz-se também a VOP, e 

consequentemente, o AIx (Mota-Gomes et al., 2006). A VOP elevada tem sido 

associada com disfunção cognitiva em estudos tanto em jovens quanto em idosos 

(Watson et al., 2011; Rabkin, 2012; van Sloten et al., 2015). 

 

3.2 Dados epidemiológicos da HAS  

 

Estima-se que a HAS afete mais de um 1 bilhão de pessoas em todo o mundo 

e sua prevalência aumenta com a idade (Fryar et.al., 2017). No Brasil, de acordo 

com o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2019), a prevalência de hipertensão autorreferida 

passou de 22,6% em 2006 para 24,5% em 2019, considerando a média entre as 26 

capitais e o Distrito Federal. Nesse levantamento, a doença foi mais prevalente em 

mulheres (27,3%) do que em homens (21,2%). O percentual de hipertensos com 

idade entre 18 a 24 anos era de 4,1%; dos 25 aos 34 anos de 9,8%; dos 35 aos 44 

anos de 17%; dos 45 aos 54 anos de 31,6%; dos 55 a 64 anos de 45,2%, atingindo 

os 59,39% na faixa etária superior aos 65 anos (VIGITEL, 2019).  

A HAS, frequentemente, se associa a distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins e vasos, 

sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, 

obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes (Weber et al., 2014). Apesar 
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das repercussões da doença, a HAS é uma condição de saúde ainda pouco 

reconhecida. A Liga Mundial de Hipertensão (World Hypertension League - WHL), 

uma organização que reúne 85 sociedades, reconheceu que mais de 50% da 

população hipertensa em todo o mundo desconhecem sua condição (Chockalingam, 

2008). Em 2005, o dia 17 de maio foi instituído como o “dia mundial da hipertensão”, 

voltado a implantação de medidas preventivas e para alertar sobre a importância do 

tratamento.  

Uma revisão com dados nacionais (Scala et al., 2015), mostrou que as taxas 

de conhecimento da HAS (22 a 77%), tratamento (11,4 a 77,5%) e controle (10,1 a 

35,5%) variaram bastante, dependendo da região do país e da população estudada. 

O controle da HAS em todo o mundo é baixo, provavelmente, por se tratar de 

doença frequentemente assintomática, o que dificulta a conscientização de seus 

riscos e a adesão aos cuidados (Barroso et al., 2021). 

 

3.3 Bases fisiológicas para a possível relação entre HAS e cognição 

 

A vasculatura cerebral parece ser um dos principais alvos do efeito deletério 

da HAS, embora, os mecanismos neurofisiológicos não sejam totalmente 

estabelecidos. As lesões da substância branca cerebral, ou leucoaraiose, são um 

achado neurorradiológico comum na população idosa e principalmente nos 

indivíduos com fatores de risco cardiovasculares, tais como: HAS, diabetes mellitus 

(DM) e dislipidemia, existindo atualmente evidência crescente da sua associação 

com doença cerebrovascular e déficit cognitivo (Fernandes, 2011).  
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A maioria das alterações vasculares induzidas pela HAS correlaciona-se à 

hipoperfusão, lesão da substância branca, AVC isquêmico e hemorrágico (Iadecola 

et al., 2016). A HAS pode levar ao desenvolvimento da microangiopatia cerebral, 

também conhecida como doença de pequenos vasos e essa microangiopatia é 

caracterizada por disfunção endotelial que altera a autorregulação do fluxo 

sanguíneo cerebral (Meissner et al., 2016). 

A exposição à HAS pode afetar a estrutura dos vasos cerebrais, aumentando 

sua rigidez que por sua vez, repercute na microcirculação, e como resultado, à lesão 

do órgão-alvo. Sabe-se que o estresse hemodinâmico crônico da HAS pode causar 

o espessamento e enrijecimento das paredes das arteríolas com estreitamento do 

lúmen, resultando na redução do fluxo sanguíneo, e como efeito, a hipoperfusão 

cerebral (Novak et al, 2003). Por sua vez, a hipoperfusão prejudica o transporte de 

oxigênio e nutrientes para o cérebro, podendo causar isquemias e 

neurodegeneração, levando consequentemente a disfunção cognitiva (Muller et al., 

2010). Ambas as condições, o enrijecimento dos vasos sanguíneos e a 

hipoperfusão, podem ocasionar lesões de substância branca, infartos silenciosos, 

micro-hemorragias e atrofia cerebral, sendo secundárias à HAS (Harrington, 2000, 

Kuo, 2010; Cuadrado-Godia et al., 2018). Além disso, quando a função da camada 

endotelial se altera, induz a formação da lesão aterosclerótica, e em um estágio 

avançado pode levar à trombogênese, comprometendo o fluxo sanguíneo (Iadecola, 

2016). Esses danos podem, de forma sobreposta ou não, atuar como fatores de 

risco para o comprometimento cognitivo, incluindo quadros mais graves, como a 

demência vascular (DV) e a doença de Alzheimer (DA) (Walker et al., 2017). 
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Durante o envelhecimento, são observadas algumas mudanças como o 

espessamento da parede arterial, disfunção endotelial, aumento na rigidez por 

redução na complacência vascular, fragmentação e desalinhamento das fibras de 

elastina, com substituição por fibras colágenas (Lakatta, 2007). Essas alterações 

explicam, em parte, a prevalência de HAS ser maior entre idosos, diante da 

sobreposição de algumas destas condições.  

A HAS compromete a integridade estrutural e funcional da microcirculação 

cerebral, promovendo uma rarefação da microcirculação, disfunção endotelial e o 

desacoplamento neurovascular1, que em conjunto, prejudicam o aporte circulatório 

cerebral (Ungvari et al., 2021). Além disso, a HAS promove a quebra da barreira 

hematoencefálica, promovendo neuroinflamação e exacerbação de patologias 

amiloides. A rarefação da microcirculação também tem sido associada com outras 

doenças cardiovasculares e metabólicas, como DM, obesidade e síndrome 

metabólica (Karaca et al., 2014), além de serem comorbidades de alta prevalência 

entre hipertensos (Barroso et al., 2021). 

A HAS é um importante fator de risco vascular que pode exacerbar a 

fisiopatologia da DA, com potencial para piorar o desfecho da doença (Iadecola e 

Gottesman, 2018). Em estudo conduzido com 767 idosos israelenses, a presença de 

hipertensão dobrou o risco para DA (p<0,0001; R.C = 2,08; IC: 1,18-3,65) (Israeli-

Korn, 2010). Os mecanismos pelos quais a HAS pode exacerbar a progressão da 

DA provavelmente incluem o aumento do dano microvascular oxidativo e inflamação 

cerebral (Carnevale et al., 2012). As análises histológicas post-mortem dos cérebros 

 
1 O conceito do acoplamento neurovascular está relacionado ao aumento no fluxo sanguíneo 

conforme demanda cognitiva, correspondendo a uma maior ativação neuronal em certas regiões 

cerebrais. 
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de 243 participantes de um estudo longitudinal de base populacional demonstraram 

que a PAS elevada (≥160 mmHg) na meia-idade estava associada à atrofia cerebral 

e ao aumento do número de placas neuríticas no neocórtex e hipocampo, bem como 

a PAD aumentada (≥95 mmHg) na meia-idade esteva associada a um maior número 

de emaranhados neurofibrilares no hipocampo (Petrovitch et al., 2000).  

A Figura 1, exemplifica como a HAS e o envelhecimento, podem ocasionar as 

doenças de pequenos vasos e quais seriam suas manifestações neurorradiológicas, 

divididas entre lesões da substância branca periventricular e lesões da substância 

branca profunda ou subcortical.  

Figura 1 - Lesões cerebrovasculares associadas ao envelhecimento e à HAS. 

 

FONTE: Ungvari et al., 2021 (adaptado) 
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3. 4 HAS como fator associado ao declínio cognitivo 

 

A literatura sobre HAS e cognição é diversificada e os estudos avaliam esta 

relação com diferentes concepções metodológicas. Alguns pesquisadores 

investigaram o impacto da HAS sobre o desempenho cognitivo, enquanto outros 

examinaram o possível aumento no risco para as demências. Apesar de haver um 

maior número de achados favoráveis à existência de uma relação entre presença de 

HAS e piora das funções cognitivas (Elias et al., 1993; Launer et al., 2000; 

Harrington et al., 2000; Izquerdo-Porrera e Waldstein, 2002; Elias et al., 2004; 

Freitag et al., 2006; Wysocki et al., 2012; Power et al., 2013; Meissner, 2016; Tadic 

et al., 2016, Iadecola e Gottesman, 2019; de Menezes, 2021), outros não 

comprovam essa relação (Posner et al., 2002; Hebert et al., 2004).  

Tem sido observado um crescente desenvolvimento da literatura sobre HAS e 

funcionamento cognitivo, visto o aumento de publicações sobre o tema nas últimas 

décadas. Numa perspectiva histórica, o primeiro estudo amplamente citado sobre 

HAS e cognição foi publicado na década de 60, quando Spieth2 (1964) apud Elias et 

al., (2012) comparou sujeitos normotensos e hipertensos (provenientes de uma 

população formada por pilotos e controladores de tráfego aéreo), quanto ao 

desempenho cognitivo. O autor da pesquisa encontrou uma redução da velocidade 

de processamento entre os grupos, entretanto, sugeriu que as diferenças 

observadas entre os casos e os controles poderiam estar relacionadas a fatores de 

confusão como estresse, ansiedade e depressão. Na década seguinte, o Estudo 

 
2 Spieth W. Cardiovascular health status, age, and psychological performance. J Gerontol. 1964; 

19:277–284. 
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Longitudinal de Hipertensão, realizado pela Duke University e publicado em 1971 na 

revista Science, apontava um declínio cognitivo longitudinal associado à HAS, 

aferido nos escores ponderados dos testes de execução da Escala de Inteligência 

Wechsler para Adultos (WAIS). Esse estudo estimulou outros que se seguiram, além 

da ampliação dos estudos sobre a HAS e a cognição para outras populações, como 

a infanto-juvenil e de adultos jovens (Elias et al., 2012).  

Em uma das publicações do estudo de Framingham (Elias et al., 1993), os 

autores sugerem que aumentos de 10 mmHg na PAS e PAD em indivíduos de meia-

idade e sem histórico de AVC, estiveram relacionados a piores desempenhos em 

testes de memória e atenção, em reavaliações longitudinais. Em estudo realizado 

com adultos e idosos (Elias et al., 2004), os valores de PAS e PAD foram 

inversamente relacionadas ao desempenho cognitivo. O declínio era mais evidente 

entre adultos mais velhos (47 a 83 anos), quando comparados ao grupo etário de 

adultos jovens (18 a 46 anos). Em estudo realizado com idosos, o Honolulu-Asia 

Aging, o desenvolvimento de demência, após ajuste de fatores para risco 

cerebrovasculares, foi significativamente associado com valores de PAS ≥140 

mmHg (Freitag et al., 2006). Em estudo com população idosa (Wysocki et al., 2012), 

realizado com 224 sujeitos (164 hipertensos e 90 normotensos), avaliados com o 

Miniexame do Estado Mental (MEEM) e com a avaliação clínica da demência (CDR), 

os resultados apontaram que naqueles sujeitos com CDR>0,5, o declínio cognitivo 

no grupo de hipertensos era mais acentuado que no grupo de normotensos. Os 

autores aventaram a possibilidade de que o controle da HAS poderia adiar a 

conversão para quadros demenciais. 
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Um estudo nacional, o ELSA-Brasil (de Menezes, 2021), incluiu 7063 

participantes pré-hipertensos e hipertensos com idade média de 58 anos, avaliados 

em duas ocasiões (intervalo médio de 2 anos). Os resultados sugeriram que a HAS 

esteve associada ao declínio em testes de rastreio cognitivo, testes de memória e de 

fluência verbal. O tempo de doença não esteve associado à velocidade do declínio 

cognitivo, sendo a HAS não controlada, um fator de maior influência para o prejuízo 

cognitivo.    

Outros estudos investigaram o impacto da hipotensão arterial sobre a 

cognição, visto que uma redução da PAD pode piorar a perfusão cerebral, causando 

um aumento do risco de complicações cardiovasculares devido ao fenômeno da 

curva J (Molander et al., 2010). Especialmente na idade avançada, valores baixos de 

PAD parecem estar associados ao risco aumentado de comprometimento cognitivo. 

Um grupo europeu, estudou a associação da PA na meia-idade com o desempenho 

cognitivo na terceira idade, numa população de 502 homens (Kilander et al. 2000). 

Foi observada uma relação inversa entre a PAD (70 mmHg), aos 50 anos, e os 

testes de Dígitos, Trilhas (TMT) e fluência verbal, quando reaplicados 

aproximadamente após 20 anos. Os autores destacaram ainda, que as relações 

eram significativas, independentemente de idade, escolaridade e nível ocupacional 

prévio. Em outro estudo, realizado com idosos acima dos 85 anos, 102 indivíduos 

participaram num intervalo de 5 anos, de dois monitoramentos da PA com aplicação 

do MEEM (Molander et al., 2010). Os resultados sugeriram que a queda nos valores 

de PAD estava associada ao declínio nas pontuações do rastreio cognitivo. A HAS 

na meia-idade parece aumentar o risco para o comprometimento cognitivo futuro, ao 
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passo que na velhice, parece não conferir o mesmo risco, se tornando um fator 

protetor (Kennelly e Collins, 2012).  

Entre os estudos que relatam evidências contrárias ou inconclusivas, uma 

coorte populacional (Posner et al., 2002) de 1.259 idosos foi acompanhada por sete 

anos e não foi encontrada uma associação entre HAS e a função cognitiva geral ao 

longo do tempo. No entanto, os autores apontaram que o histórico de hipertensão, 

especialmente quando acompanhado de doenças cardíacas e DM, pode estar 

associado a um aumento no risco para o desenvolvimento de demência vascular. 

Isto é, os resultados sugeriram que a hipertensão isoladamente não seria o principal 

desencadeador do declínio cognitivo. Em outro estudo (Hebert et al., 2004), um 

grupo de idosos da comunidade foi acompanhado por seis anos e os autores não 

encontraram uma associação longitudinal significativa, entre mudanças nos valores 

de PAS ou PAD com a função cognitiva global. 

Mesmo nos estudos que versam a favor do prejuízo cognitivo associado à 

HAS, as funções cognitivas afetadas não se encontram completamente esclarecidas 

(Brady et al., 2005; Jacobs et al., 2011). Parte dos resultados conflitantes pode ser 

atribuída aos critérios utilizados para se definir o comprometimento cognitivo, a falta 

de uniformidade nos protocolos utilizados, ou mesmo, qual seria uma variação 

psicométrica preditiva ou aceitável para confirmar uma mudança cognitiva nos 

testes. Além do mais, parte dos estudos utilizou somente testes de rastreio cognitivo, 

que possuem uma capacidade reduzida para identificar déficits leves, sem a 

possibilidade de apresentar dados específicos para os domínios cognitivos.  

Supõe-se que as controvérsias nos estudos ocorram por diferenças 

metodológicas como: tempo de seguimento, número de sujeitos avaliados, idade de 
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diagnóstico da HAS, classe de anti-hipertensivo em uso, a concomitância com outras 

condições clínicas, o funcionamento cognitivo pré-mórbido e o tipo de alteração nas 

funções cognitivas ao longo do tempo. Entretanto, boa parte das evidências é 

favorável a existência de prejuízo cognitivo em hipertensos. 

Ainda sobre o comprometimento cognitivo, a sua existência pode vir a reduzir 

a adesão ao tratamento de pacientes com HAS (Jacobs et al., 2011). A detecção de 

prejuízos através de rastreios cognitivos deveria ser estimulada na atenção primária, 

uma vez que, indivíduos com comprometimento cognitivo são mais propensos aos 

esquecimentos. Caso o paciente não siga corretamente a prescrição médica, o 

controle pressórico pode não ser alcançado, sendo este um aspecto primordial para 

a redução da morbimortalidade associada à HAS (Gusmão e Mion, 2006).  

 

3.4.1 Estudos transversais sobre HAS e cognição 

 

Na revisão sobre o tema, a maioria dos estudos encontrados são referentes 

ao acompanhamento de coortes, provavelmente por tratar-se de uma condição 

crônica, cujos possíveis efeitos das HAS sobre a cognição tornam-se mais evidentes 

ao longo do tempo. Considerando que a presente pesquisa tem foco em adultos com 

e sem HAS e o impacto da doença no desempenho cognitivo, em um desenho de 

corte transversal, a revisão da literatura não representou um levantamento exaustivo 

do tema. Por exemplo, não foram incluídos estudos que continham amostras de 

pessoas  com demência.  
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Em estudo realizado com 3.385 adultos dos 30 aos 59 anos, com hipertensos 

e portadores de DM, os participantes realizaram testes que avaliavam a velocidade 

psicomotora e a memória de curto prazo (Pavlik et al., 2005). Os resultados 

mostraram que, após o ajuste para as variáveis sociodemográficas, foi a combinação 

de HAS mais DM, e não as condições isoladas, que se associou significativamente 

com pior desempenho no teste de Códigos (p = 0,01).  

Outro estudo com uma coorte populacional com 19.836 participantes tiveram 

seus níveis pressóricos avaliados em suas residências, juntamente com a aplicação 

de um teste de rastreio cognitivo (Tsivgoulis et al., 2009). Os autores relataram que 

os níveis mais elevados de PAD foram associados ao comprometimento cognitivo, 

após o ajuste de vieses como os sintomas depressivos e os medicamentos anti-

hipertensivos. 

Um estudo conduzido com 6732 pessoas com idade superior aos 45 anos, 

avaliou as associações entre HAS e os domínios de memória episódica e funções 

executivas (Wei et.al., 2018). Em pessoas com idades entre 45-59 anos, não houve 

associação significativa entre HAS e cognição. Porém, em pessoas com idade ≥60 

anos, a PAS mostrou correlação negativa significativa (p <0,05) com a cognição, 

sugerindo que a correlação entre HAS e cognição foi dependente da idade. Ainda, 

os autores sugerem que a HAS tratada, mas não controlada, pode ser entendida 

como fator preditivo do declínio cognitivo em pessoas ≥75 anos. 

Uma pesquisa conduzida com 119 adultos com idades entre 51 aos 89 anos, 

estudou as associações entre a HAS e a obesidade com a cognição, através de 

testes de memória e funções executivas (Fellows e Schmitter-Edgecombe, 2018). Os 

resultados apontaram que a hipertensão não foi associada a nenhuma das medidas 
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de desfecho (p> 0,05) e que a obesidade seria a variável preditiva do prejuízo em 

funções executivas.  

 

3.5 Aspectos neuropsicológicos da atenção  

 

A atenção é retratada como um sistema complexo que permite ao indivíduo 

filtrar informações relevantes das irrelevantes, manter e processar representações 

mentais, monitorar e modular respostas aos estímulos (Lezak, 2004). O ato de 

prestar atenção, independente da modalidade sensorial, aumenta a sensibilidade 

perceptual para a discriminação do alvo, além de reduzir a interferência causada por 

estímulos distratores (Pessoa et al., 2003). Para a psicologia, a atenção é uma 

função cognitiva de grande interesse, visto que, para que determinadas informações 

sejam selecionadas, codificadas e aprendidas, elas precisam ser percebidas, o que 

depende inicialmente, do foco, da percepção e da memória operacional. Nota-se que 

seu funcionamento está relacionado ao processamento preferencial de 

determinadas informações sensoriais (Bear et al., 2002) e ainda, é 

consideravelmente influenciada por habilidades perceptivas, memória, afeto e níveis 

da consciência (Lezak, 2004).  

A fim de promover uma melhor compreensão da atenção, vários autores a 

classificam em diferentes categorias, o que pode gerar diferentes nomenclaturas 

para classificar seus subtipos. Do ponto de vista neuropsicológico, tem sido proposta 

a existência de diferentes sistemas atencionais, que trabalhariam em conjunto para o 

desempenho dos diferentes tipos de atenção, compreendendo aspectos como: a 
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seleção sensorial (filtro, foco e alternância), a seleção de resposta (intenção de 

resposta, iniciativa e inibição, mudança ativa e controle executivo) e a capacidade 

atencional (esforço, desempenho sustentado e vigilância) (Miller e Cohen, 2001).  

Quanto à sua natureza, a atenção pode ser considerada como (i) voluntária 

ou endógena – envolvendo a seleção ativa e intencional do indivíduo em uma 

determinada atividade, diretamente ligada às motivações, interesses e expectativas 

e; (ii) como reflexa ou exógena – suscitada pelas características dos estímulos, ou 

seja, ocorrendo diante de eventos inesperados ou marcantes que acontecem no 

ambiente (Laberge et al., 2000; Lima, 2005).   

Para Cortese et al. (1999), a atenção pode ser avaliada em diferentes 

modalidades e os seguintes elementos estão certamente presentes nos testes 

atencionais: (i) vigilância: manutenção da atenção por um tempo mais longo; (ii) 

amplitude: quantidade de estímulos que deverão ser processados na realização do 

teste; (iii) rastreamento: envolve processos de memória de curto prazo; (iv) tempo de 

reação: tempo necessário para responder à tarefa; (v) alternância: flexibilidade e 

velocidade no deslocamento da atenção de um foco para outro.  

No que se refere à operacionalização da avaliação, a atenção pode ser 

classificada da seguinte forma, conforme a Tabela 1:  
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Tabela 1 - Classificação dos subtipos atencionais 

Subtipo 

atencional 

Definição 

Seletiva ou 

focada 

O foco atencional é direcionado de forma voluntária aos objetivos relevantes à 

tarefa, para uma categoria específica de estímulos, em detrimento de outros, 

implicando numa supressão de distratores.  

Sustentada Corresponde à capacidade do sujeito manter o foco atencional sobre 

determinado estímulo ou sequência de estímulos durante intervalo de tempo, 

comumente referida como vigilância. Para alguns teóricos, esse subtipo seria a 

atenção concentrada. 

Alternada Diz respeito à capacidade de alternar os recursos de atenção entre diferentes 

estímulos, possibilitando a mudança rápida do foco, ou seja, permitindo ao 

sujeito desengajar-se de um estímulo e engajá-lo em outro, de forma sucessiva. 

Está intimamente relacionada à flexibilidade cognitiva, já que requer a mudança 

adaptativa do foco atencional.  

Dividida Corresponde à capacidade de executar mais de uma tarefa de maneira 

simultânea, sendo considerada uma multitarefa. Os estudos sugerem que os 

melhores desempenhos nessa modalidade ocorrem quando as tarefas são 

dissimilares, relativamente fáceis ou bem treinadas. Assim, uma demanda 

poderia ser processada de forma automática, enquanto que a outra será 

mediada pelo processamento controlado. 

Fonte: Lezak et al., 2004; Nahas e Xavier, 2004. 

 

Para alguns estudiosos, a atenção dividida constituiria uma modalidade de 

atenção alternada, sugerindo-se que o indivíduo não esteja de fato dividindo a 

atenção, mas mudando o foco entre os estímulos de forma suficientemente rápida 

para não interromper o desempenho na tarefa (Nahas e Xavier, 2004). Para Harvey 

(2019), a atenção se divide em dois subdomínios: atenção seletiva e atenção 
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sustentada/vigilância, sendo a atenção dividida enquadrada no conceito da atenção 

seletiva, enquanto que a concentração ficaria sob a rubrica da atenção sustentada. 

Além disso, todas as habilidades atencionais possuiriam um componente do 

funcionamento executivo.  

Possivelmente, a dificuldade conceitual para se classificar a atenção ocorra 

pela sobreposição de múltiplos processos cognitivos, levando a uma diversidade de 

paradigmas para investigar seus diferentes aspectos. É válido destacar que a divisão 

da atenção é basicamente esquemática, uma vez que é uma atividade cognitiva 

integrada, e geralmente, envolve mais de um subtipo atencional. 

 

3.5.1 Modelos atencionais 

 

As teorias sobre a atenção não sofreram grandes progressos até o começo 

da década de 80, quando houve um esforço no sentido de se desenvolver testes 

comportamentais para avaliar seus diferentes componentes e para investigar a 

circuitaria cerebral relacionada a estes processos (Nahas e Xavier, 2004).  

Na década de 90, Mirsky3 (1996 apud Koziol et al., 2014) sugeriu um modelo 

de atenção composto por quatro componentes: codificação (registro das 

informações), sustentação (manutenção da vigilância durante um período mais 

longo), focalização (alocar recursos em uma tarefa específica) e alternância 

(transferir o foco de um aspecto do estímulo para outro de maneira eficiente). O 

 
3 Mirsky AF. Disorders of attention: A neuropsychological perspective. In GR Lyon, NA Krasnegor 

(Eds.), Attention, memory, and executive function. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, 1996. p.71-95. 
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autor propôs um substrato neuroanatômico (Figura 2), no qual, as atividades 

relacionadas à atenção sustentada seriam mediadas pela formação reticular e 

tálamo; a atenção focalizada estaria associada às regiões do córtex temporal 

superior, do parietal inferior e do estriado; a alternância dependeria do córtex pré-

frontal e giro cingulado; e a codificação estaria relacionada ao hipocampo e a 

amígdala (Koziol et al., 2014). 

Figura 2 - Modelo neuroanatômico de atenção de Mirsky  

 

FONTE: Adaptado de Mirsky et al., 1991 

Posner (Posner e Rothbart, 2007; Posner, 2012), atuante pesquisador sobre 

paradigmas comportamentais para investigação da atenção, postulou alguns 

modelos ao longo de sua vida acadêmica. Em seu modelo vigente e amplamente 

aceito, defende que o funcionamento atencional envolveria três componentes, 

conforme descrito a seguir:  
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(i) Alerta: diz respeito à ativação e à responsividade do sistema nervoso 

central aos estímulos internos e externos, envolvendo a ativação de regiões 

subcorticais como o tronco encefálico, o tálamo e o diencéfalo. Envolvem a 

modulação dos recursos sensoriais e de processamento com relação ao estímulo-

alvo, além do uso de esquemas fortemente consolidados pelo organismo, como a 

leitura e a contagem;  

(ii) Orientação: aspecto associado às regiões posteriores do córtex cerebral, 

sobretudo os lobos occipitais e parietais. Além disso, esse sistema apresenta 

também conexões com regiões dos lobos frontais relacionadas aos movimentos 

sacádicos e à linguagem expressiva; 

(iii) Atenção-executiva: componente envolvido nos processos atencionais 

controlados, como planejamento, tomada de decisões, inibição, detecção de erros e 

produção de uma resposta não habitual. Permite ao sujeito a mudança voluntária de 

foco e a manutenção do tônus atencional, cujos processos são fortemente 

associados a regiões anteriores do sistema nervoso central, incluindo as porções 

anteriores do giro do cíngulo.  

Embora esses três sistemas apresentem natureza modular, são fortemente 

interconectados (Posner, 2012). De uma forma resumida, a orientação visual segue 

uma ordem de acontecimentos: deslocamento do antigo foco (lobo parietal), 

mudança (colículo superior) e engajamento no novo foco (pulvinar do tálamo). As 

áreas cerebrais envolvidas no modelo de Posner encontram-se representadas na 

Figura 3.  
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Figura 3 - Modelo neuroanatômico de atenção proposto por Posner   

 

FONTE: Posner e Rothbart, 2007 (adaptado) 

 

3.5.2 Desafios na avaliação da atenção  

 

Um desafio na avaliação da atenção é a sobreposição com os outros 

processos cognitivos. Os desfechos de interesse dos testes atencionais são 

avaliados pela precisão, refletida pelos números de acertos e/ou inexistência ou 

baixo número de erros, além do tempo dispendido. Identificando-se, portanto, a 

estreita interdependência do desempenho atencional com as funções executivas, a 

memória operacional e a velocidade de processamento. 
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Para Diamond (2013), as funções executivas (FE), também chamadas de 

controle executivo ou controle cognitivo, possibilitam o planejamento, a antecipação 

de ações, a capacidade de adaptar-se a imprevistos, a inibição das distrações e a 

manutenção da concentração. No modelo proposto pela autora, os processos 

atencionais controlados integrariam os componentes de controle de interferência, 

parte do sistema de controle inibitório, um dos aspectos fundamentais do 

funcionamento executivo.   

O controle cognitivo é a nossa capacidade de orientar nossas ações com 

base em nosso objetivo, nossas metas internas e no contexto geral. Em vez de 

apenas agir sobre as representações sensoriais, o controle cognitivo pode atuar 

amplamente na seleção de estímulos relevantes, em circuitos de tomada de decisão 

e regiões de planejamento motor (Buschman e Kastner, 2015). De fato, existe uma 

sobreposição significativa entre os mecanismos neurais que servem de suporte para 

o controle cognitivo e a atenção, sendo a região do córtex pré-frontal a responsável 

por essas atividades (Barceló e Knight, 2002).  

A memória operacional tem sido postulada como um sistema envolvido no 

processamento e armazenamento de informação por períodos curtos. Esse sistema 

pode ser dividido em quatro componentes: alça fonológica, esboço visuoespacial, 

buffer episódico e executivo central. A alça fonológica e o esboço visuoespacial são 

responsáveis pela manutenção de informações de natureza sonora e visual, 

respectivamente. Já o buffer episódico integra informações visuais e auditivas, bem 

como das demais modalidades sensoriais, através de representações 

multidimensionais, embora apresente capacidade limitada (Baddeley, 2012). Em 

apoio a essa concepção, a atenção seria o filtro do que entra na memória 
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operacional. Há também evidências de que a limitação de capacidade da memória 

operacional é devida à competição, de uma maneira muito semelhante à que ocorre 

nos processos perceptivos, sugerindo que alguns dos mecanismos neurais que 

limitam a percepção também possam estar limitando a memória operacional 

(Buschman et al., 2011). Além disso, as regiões do cérebro envolvidas no controle 

da atenção também são fortemente recrutadas durante a memória operacional, 

particularmente a rede frontoparietal (Buschman e Kastner, 2015). 

Como a redução na velocidade de processamento, geralmente, está 

subjacente aos déficits de atenção, o tempo de reação podem servir como meio 

direto relativo de medir a velocidade de processamento e compreender a natureza 

dos déficits de atenção associados (Lezak et al., 2004). Os processos atencionais 

automáticos encontram grande sobreposição com o conceito de velocidade de 

processamento, domínio cognitivo comumente relacionado à velocidade de 

execução, referida como a eficiência com que tarefas cognitivas simples são 

executadas (Gazzaniga e Heatherton, 2002). Seus principais correlatos 

neuroanatômicos seriam as fibras da substância branca, que conectam diferentes 

regiões do encéfalo, e regiões corticais posteriores (Bu et al, 2018). Para Tonglet 

(2002), a atenção seria uma qualidade da percepção, e o fator tempo seria a rapidez 

da percepção, caracterizada pela facilidade em perceber, discriminar, localizar 

rapidamente e distinguir semelhanças e diferenças. 

Déficits atencionais podem estar presentes em algumas condições 

neuropsiquiátricas, como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 

transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos do sono, 

esquizofrenia, autismo, entre outras (Posner et al., 2019). Além dos quadros 

patológicos, certas variáveis, como a idade e o nível educacional, merecem ser 
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avaliadas com cautela, uma vez que influenciam, consideravelmente, o desempenho 

neuropsicológico.  

Ao longo do envelhecimento (não-patológico), observa-se uma redução em 

habilidade fluidas, relacionadas às funções cognitivas que dependem de velocidade 

de processamento, memória operacional e funções atencionais (Cohen et al., 2019). 

Para Madden (2007), os idosos tendem a ser mais lentos e menos precisos do que 

os adultos mais jovens na execução de tarefas que envolvem busca visual, 

sugerindo um declínio relacionado à idade no funcionamento da atenção. Nos testes 

neuropsicológicos, esse declínio mostra-se mais aparente em tarefas que 

demandam alternância atencional e velocidade psicomotora (Miatton et al., 2004; 

Robertson e Dockree, 2019), além disso, os déficits inibitórios tornam o idoso mais 

suscetível à distração por um decréscimo no automonitoramento (Erel e Levy, 2016; 

Cohen et al., 2019).  

Em relação à escolaridade, estudos sugerem que há diferenças na 

conectividade cerebral entre grupos de pessoas alfabetizadas e não alfabetizados 

(Castro-Caldas, 2004), estando o alto nível educacional relacionado a uma rede 

neuronal mais robusta e uma maior vascularização cerebral (Depp et al., 2013). O 

efeito da escolaridade parece variar conforme a modalidade atencional recrutada. 

Em testes de substituição, como o teste Códigos, por exemplo, que avalia a atenção 

dividida, rastreio visual e velocidade psicomotora, indivíduos com 13 anos ou mais 

de escolaridade, obtém escores mais altos quando comparados àqueles com 

escolaridade inferior aos 12 anos (Selnes et al., 1991). Ainda, em testes que 

demandam rapidez e flexibilidade mental, como o teste de Trilhas, pesquisas 

apontam que baixos níveis de escolaridade encontram-se associados com piores 

escores. Essa evidencia fica mais destacada na parte B do teste (Steinberg et al., 
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2005). Para Lemay et al., 2004, a alta escolaridade favorece, ainda, o efeito de 

aprendizado em testes de atenção seletiva e sustentada. As provas de desempenho 

contínuo, como o T.O.V.A., parecem sofrer pouco efeito da escolaridade (Greenberg 

et al., 2007). 

 

3.6 Efeitos da HAS na função atencional 

 

As lesões vasculares, provenientes de infartos lacunares subcorticais e de 

danos difusos em substância branca, estão associadas com a redução da função 

cognitiva e, em especial, da atenção (Birns e Kalra, 2009; Meissner at al. 2016). 

Para outros autores, o declínio cognitivo mais evidente, em consequência do 

acometimento da substância branca pela HAS, estaria associado à redução na 

velocidade de processamento (Bucur e Madden, 2010; Iadecola et al., 2016). 

Em metanálise realizada por Gifford et al. (2013), que incluiu estudos sobre 

adultos acima dos 55 anos, excluindo aqueles nos quais os participantes tinham 

demência e/ou AVC, foi relatada uma correlação positiva, embora baixa, entre PA e 

atenção (r= 0,14 e p=0,002). Embora este último achado seja inesperado, análises 

transversais encontraram uma correlação positiva entre pressão arterial e atenção 

(Gunstad et al., 2009), enquanto as análises longitudinais sugeriram uma associação 

negativa (Elias et al., 1995; Brady et al., 2005; Waldstein et al., 2005; Goldestein et 

al., 2013; Goldstein et al., 2017). Uma possibilidade aventada pelos autores da 

metanálise seria que o aumento da PA afetaria a perfusão cerebral e que o aumento 

temporário da pressão arterial resultaria em melhora cognitiva (Hillis et al., 2003).  
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Em estudos transversais que identificaram prejuízo atencional entre os 

hipertensos (Harrington, 2000; Saxby, 2003; Waldstein e Katzel, 2004; Huang et al., 

2009), as coortes eram majoritariamente constituídas por idosos acima dos 60 anos.  

Em revisões sobre os efeitos da HAS na atenção (Iadecola at al., 2016; Forte 

et al., 2019), o subteste Dígitos da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – 

WAIS (Wechsler, 2004) encontra-se como um dos mais utilizados. Trata-se de 

medida da atenção auditiva-verbal, cuja função primariamente requisitada é a 

amplitude atencional e a flexibilidade cognitiva. Entretanto, é uma tarefa de curta 

duração, pouco representativa das inúmeras demandas diárias de atenção típicas da 

vida atual, parcamente informativa sobre os desafios da fadiga, necessidade de 

inibição e as oscilações atencionais ao longo do tempo. Além disso, alguns 

transtornos atencionais se caracterizam por variabilidade da resposta ao longo do 

tempo, exigindo não apenas testes mais longos como também divididos em blocos 

para análise comparativa por seguimentos. Para contemplar a investigação, se estes 

aspectos seriam afetados pela HAS, as provas de atenção contínua, como o 

T.O.V.A. (Greenberg et al., 2007) ou Conners’s Continuous Performance Test (CPT-

II) (Conners e Staff, 2004) seriam mais adequadas. Os testes de desempenho 

contínuo são usados em contextos clínicos e de pesquisa para medir a atenção 

sustentada e a inibição da resposta (Raz et al., 2014). Uma vantagem adicional do 

T.O.V.A. é o fato de utilizar um estímulo simples, sendo menos passível de influência 

da escolaridade, do que letras, números e/ou figuras, frequentemente utilizados em 

testes que avaliam a atenção visual através de baterias computadorizadas (Conners 

e Staff, 2004). 
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3.7 Test of variables of attention (T.O.V.A.) 

 

O T.O.V.A. é um teste computadorizado de 21 minutos onde se utiliza um 

estímulo geométrico simples e mede a resposta a estímulos visuais (Figura 4).  

Figura 4 - Estímulos do T.O.V.A. 

 

FONTE: Greenberg et al.,2007 

 

Pode ser utilizado em avaliações seriadas e auxilia na detecção de distúrbios 

de atenção.  Nele são apresentadas duas condições distintas (Figura 5): na 

presença de um estímulo-alvo (um quadrado pequeno na parte superior apresentado 

dentro de um quadrado maior), o sujeito deve pressionar o microinterruptor e não o 

pressionar na presença de um estímulo diferente (um quadrado pequeno na parte 

inferior apresentado dentro de um quadrado maior). Por tratar-se de um teste 

computadorizado, apresenta como vantagens: a facilidade na aplicação e manuseio, 

menor influência do examinador, a geração automática de relatório com resultados, 

a precisão no registro do tempo de reação (± 1 milissegundo). Também poderia ser 

empregado para monitorar resposta ao tratamento medicamentoso, por apresentar 

efeitos desprezíveis de teste-reteste (Greenberg et al., 2007).   

 

ESTÍMULO NÃO-ALVO                                   ESTÍMULO ALVO 
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Figura 5 - Equipamentos necessários para aplicação do T.O.V.A. 

 

FONTE: Greenberg et al.,2007 

 

As normas americanas do T.O.V.A. são baseadas em dados de 1596 

indivíduos com idade de 4 a 80 anos: amostra original com 775 sujeitos e uma 

segunda amostra de 821 sujeitos, que foi adicionada ao conjunto inicial (Greenberg 

e Waldman, 1993). Os estudos originais de validação contaram com uma ampla 

população, gerando normas para sujeitos dos 4 a mais de 80 anos (crianças pré-

escolares são submetidas a uma versão mais curta). Entretanto, foram realizados 

poucos estudos sobre o T.O.V.A. em adultos. 

Adicionalmente, espera-se que o teste sofra pouca influência da escolaridade, 

visto que as instruções e os estímulos envolvidos no teste são simples e 

minimizariam os efeitos das diferenças culturais e problemas de aprendizagem. 

Usualmente, o teste foi utilizado como variável de desfecho clínico para rastreio e 

monitoramento de intervenções que visavam redução dos sintomas no TDAH em 

crianças e adolescentes (Forbes, 1998; Weyandt at al., 2002; Avior et al., 2004; 

Cowley et al., 2016, Halawa et al., 2017; Harrison e Armstrong, 2020) e poucos 

estudos utilizaram o teste como instrumento diagnóstico de déficit atencional em 

adultos (Parasnis et al., 2003; Grane et al., 2014; Braverman et al, 2010; Rotem et 

al., 2019). 
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O T.O.V.A. se inicia com um a fase de treino de três minutos, onde o 

participante é instruído a apertar o microinterruptor na presença do estímulo alvo. O 

participante não é informado sobre a estrutura do teste e usualmente não nota que o 

teste consiste em duas partes: durante a primeira metade do teste (com duração de 

10 minutos), o alvo aparece em 22,5% dos ensaios. Na segunda metade (de igual 

duração de tempo), o alvo aparece em 77,5 % dos ensaios (Greenberg et al., 2007). 

O aumento da frequência significa que o examinando deve responder mais 

rapidamente. Quando o sujeito não responde ao alvo, esta resposta é chamada de 

erro de omissão e é uma medida de desatenção; e quando responde a um não-alvo, 

a resposta é chamada de erro de comissão, considerada uma medida de 

impulsividade (Conners e Staff, 2004; Greenberg et al., 2007). Assim, a primeira 

metade do teste é projetada para maximizar a demanda sobre a atenção sustentada 

(provocando erros de omissão), enquanto a segunda metade recruta mais o controle 

inibitório (favorecendo os erros de comissão) (Greenberg e Waldman, 1993). 

O teste gera variáveis que incluem: erros de omissão (desatenção), erros de 

comissão (impulsividade), variabilidade do tempo de resposta (consistência), tempo 

de resposta, D-prime (sensibilidade perceptiva), total de respostas corretas e um 

índice de desempenho atencional (uma comparação por idade e sexo com uma 

população de pessoas com TDAH). Na Tabela 2, as medidas são pormenorizadas:  

Tabela 2 - Descrição das variáveis do T.O.V.A. 

Variáveis do 

T.O.V.A. 

Descrição 

Erros de Omissão É considerada uma medida de desatenção. O sujeito não responde ao alvo 
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determinado; isto é, o sujeito falha ao pressionar o microinterruptor do T.O.V.A., 

quando o alvo é apresentado. A pontuação de omissão é calculada como a 

razão entre as respostas corretas do sujeito aos alvos, dividida pela subtração 

do número real de alvos apresentados do número de respostas antecipatórias 

para os alvos. 

Erros de Comissão É considerada uma medida de impulsividade ou desinibição comportamental. O 

sujeito não consegue inibir a resposta e incorretamente responde a um estímulo 

não-alvo; ou seja, pressiona o botão quando um não-alvo é apresentado. A 

pontuação da comissão é calculada como a razão das respostas incorretas para 

os não-alvos dividida pela subtração do número real de não-alvos apresentados 

do número de respostas antecipatórias feitas para estímulos não-alvo. 

Variabilidade no 

tempo de resposta 

É uma medida da oscilação do tempo para respostas corretas emitidas pelo 

sujeito; isto é, denota a consistência na velocidade de respostas corretas. 

Quanto mais rápido o sujeito for, menor será a variabilidade. O aumento dessa 

variável está relacionado a inconstância na emissão de respostas e aponta um 

desempenho irregular da atenção. 

Tempo de resposta É o tempo médio que o sujeito leva para responder corretamente a um alvo, 

pressionando o microinterruptor, a partir do momento que o alvo é apresentado. 

A pontuação do tempo de resposta é a média dos tempos de resposta (acertos), 

no qual a soma de todos os tempos de resposta corretos é dividida pelo número 

de acertos ao alvo correto e é descrito em milissegundos (ms) por cada quartil, 

metade e em tempo total do teste. 

D-prime: É uma pontuação de sensibilidade de resposta que reflete a proporção da taxa 

de acerto para a taxa de "alarme falso". É considerada uma medida de 

decréscimo de desempenho ao longo do tempo, ou seja, a taxa de declínio do 

desempenho na vigência da tarefa. A medida é derivada da Teoria da Detecção 

de Sinal (TDS) e ajuda a distinguir indivíduos sem comprometimento daqueles 

com distúrbios de atenção A pontuação reflete a precisão na discriminação do 

alvo (sinal) e do não-alvo (ruído) e é interpretada como uma medida de 
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sensibilidade perceptiva. A TDS torna-se útil, para compreender o 

comportamento do indivíduo na identificação de limiares, ou seja, numa tarefa 

de decisão. 

Índice de 

Desempenho 

Atencional 

É o resultado da comparação entre o desempenho do sujeito no T.O.V.A. com 

uma amostra americana identificada com TDAH. Os índices positivos são 

sugestivos de ausência de prejuízos na atenção. A fórmula usada para derivar o 

escore é: tempo de resposta em escore z (1ª metade do teste) + D-prime em 

escore z (2ª metade do teste) + variabilidade no tempo de resposta em escore z 

(total). Em sujeitos com TDAH, espera-se que o índice seja negativo, embora 

não seja específico desse transtorno, visto que prejuízos atencionais podem 

estar presentes em diversas condições 

Fonte: Mussgay e Hertwig, 1990; Greenberg et al., 2007. 

 

Em função do tipo de estímulo e da resposta dada, é possível identificar 

quatro possíveis resultados, representados na matriz abaixo (Figura 6), que 

favorecem a compreensão dos conceitos subjacentes ao teste.  

Figura 6 - Matriz de estímulo-resposta 

 
Fonte: Green e Swetts, 1966. 
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O T.O.V.A. conta com alguns critérios que determinam sua invalidação: tempo 

de resposta ou variabilidade igual a zero em algum quartil do teste, teste 

interrompido pelo avaliando e 100% de erros de omissão/comissão em algum quartil 

do teste (Greenberg et al., 2007).  
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4. MÉTODOS 

 

Os dados desse estudo foram provenientes da pesquisa “Avaliação da 

Função Cognitiva em pacientes com Hipertensão Arterial e sua correlação com as 

alterações da Rigidez Arterial e do Fluxo Cerebral” conduzida na Unidade Clínica de 

Hipertensão Arterial do Instituto do Coração (INCOR) em parceria com o Serviço de 

Neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, sendo o 

pesquisador executante Henrique Cotchi Simbo Muela e o responsável pela 

pesquisa, o Professor Dr. Luiz Aparecido Bortolotto.  

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Tratou-se de um estudo de corte transversal, tipo caso-controle, baseado em 

análises prospectivas.  

 

4.2 População  

 

Os normotensos eram provenientes do estudo CHEST-BR (Antelmi et al., 

2008), no qual indivíduos sem doença cardiovascular prévia ou atual, eram 

submetidos a uma avaliação clínica completa, exames laboratoriais, teste 

ergométrico e ecocardiograma. Quando nenhuma alteração era evidenciada nessas 

avaliações, os indivíduos eram incluídos no estudo. Quando esta pesquisa foi 

realizada, os participantes vindos do protocolo CHEST-BR eram admitidos através 



46 

 

de inscrição voluntária no site do INCOR. Os participantes, após avaliação clínica 

abrangente foram classificados em dois grupos diagnósticos: controles e 

hipertensos. Os pacientes hipertensos foram selecionados prospectivamente no 

ambulatório da Unidade de Hipertensão do INCOR, durante um período de vinte e 

quatro meses. 

Os pacientes hipertensos eram acompanhados no ambulatório da Unidade de 

Hipertensão do INCOR, com diferentes graus de gravidade da doença (HAS estágio 

1 e estágio 2). A população foi composta por 63 sujeitos normotensos e 119 

hipertensos divididos conforme a gravidade da HAS (75 pacientes no estágio 1; 44 

pacientes no estágio 2). O cálculo amostral considerou uma prevalência de déficit 

cognitivo na população hipertensa de 15%, nível de confiança de 95% e erro 

amostral de 5%. A seguir estão descritos os critérios utilizados para a formação dos 

níveis de gravidade dos pacientes hipertensos: 

a) Grupo controle: indivíduos sem evidência de doença clínica, com PA < 

140/90 mmHg, sem uso de nenhuma classe de drogas anti-hipertensivas. 

b) Hipertensos - estágio 1: pacientes sem tratamento com PAS de 140-159 

e/ou PAD de 90-99 mmHg ou pressão arterial <140/90 mmHg em uso de até duas 

classes de drogas anti-hipertensivas. 

c) Hipertensos – estágio 2: pacientes sem tratamento com PAS ≥ 160 e/ou 

PAD ≥ 100 mmHg, ou pressão arterial < 160/100 mmHg em uso de três ou mais 

drogas anti-hipertensivas. 

Pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial de 2020 (Barroso et al., 

2021), novos critérios para a pré-hipertensão foram propostos, sendo definida por 
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uma PAS entre 130 e 139 mmHg e PAD entre 85 e 89 mmHg. Para manter a 

uniformidade com trabalhos previamente publicados com a presente amostra, optou-

se pela manutenção dos critérios utilizados anteriormente, seguindo as diretrizes do 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 

High Blodd Pressure (JNC 7) (Chobanian et al., 2003).   

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

Os critérios a seguir eram válidos para a composição do grupo controle: 

indivíduos normotensos com idade superior a 21 anos (majoritariamente recrutados 

no protocolo CHEST-BR).  

Para a composição do grupo de hipertensos: pacientes com idade igual ou 

superior a 21 anos e pressão arterial ≥ 140/90 mmHG e/ou sob uso de tratamento 

anti-hipertensivo.  

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

Os participantes com os seguintes critérios foram excluídos: idade  < 21 anos, 

antecedentes de doença cerebrovascular (ataque isquêmico transitório e/ou acidente 

vascular cerebral), diabetes mellitus, estenose de artérias carótidas ≥50%, 

insuficiência cardíaca associada à disfunção ventricular, arritmia, tabagismo, 

demência e/ou doença psiquiátrica conhecida, analfabetismo e pontuações abaixo 

do ponto de corte para demência no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
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conforme a escolaridade do participante (≤22 para escolaridade de 1 a 5 anos, ≤23 

para escolaridade de 6 a 11 anos e ≤24 para escolaridade acima dos ≥12 anos) 

(Kochhann et al., 2010).  

 

4.3 Procedimentos e Instrumentos  

 

 A avaliação médica era composta de avaliação da rigidez arterial pela medida 

da velocidade de onda de pulso, medida da espessura da íntima média das artérias 

carótidas pelo ultrassom, da pressão central por tonometria de aplanação e 

avaliação do fluxo cerebral pelo Doppler transcraniano. A aplicação da bateria 

neuropsicológica durava cerca de 150 minutos e foi realizada no INCOR. Os 

cardiologistas eram responsáveis pela realização dos testes de rastreio cognitivo. A 

bateria neuropsicológica durava em torno de 90 minutos e era aplicada por 

neuropsicólogas. Apesar do T.O.V.A. ser autoadministrável, o examinador 

permaneceu presente para eventuais imprevistos e dúvidas. 

Ambas as avaliações eram realizadas preferencialmente no mesmo dia. 

Quando não era possível, a participante retornou após uma semana para finalizar o 

protocolo. Todos os avaliadores desconheciam o grupo ao qual os indivíduos 

pertenciam, com exceção do pesquisador executante que recrutava os participantes.  

Por meio de entrevistas clínicas com o paciente foram coletadas informações 

como: (1) dados sociodemográficos (idade, sexo, raça autodeclarada, grau de 

escolaridade, renda familiar) e (2) dados clínicos (doença de base e comorbidades, 

tempo de duração da HAS, medicações em uso).  
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Os procedimentos a seguir, foram realizados pelo médico cardiologista. A 

determinação da pressão arterial sistólica e diastólica braquial, bem como da 

frequência cardíaca, foi realizada por meio de aparelho automático Omron®, modelo 

HEM – 705 CP, no membro superior direito, com o indivíduo sentado, após 5 

minutos de repouso, seguindo as orientações das VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). A aferição foi realizada três 

vezes com intervalos de 1 minuto entre elas para o cálculo da média das três 

medidas. Avaliação da pressão central foi feita de modo não invasivo pelo método 

Sphygmacor®. Por esse método, um tonômetro de aplanação é aplicado sobre a 

artéria radial, obtendo-se um registro da onda de pulso da artéria radial, e a partir 

dessa curva, um algoritmo pré-definido e validado com medida intra-arterial mostra a 

onda de pulso aórtica.  

O paciente passou por entrevista clínica com médico cardiologista, que incluiu 

dois testes de rastreio para avaliação da função cognitiva, sendo eles o MEEM e o 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Nasreddine et al., 2005; Memória et al., 

2011) o MEEM (Folstein et al., 1975; Brucki et al., 2003). O MoCA foi desenvolvido 

como um instrumento de rastreio cognitivo para detectar comprometimento cognitivo 

leve (CCL). Seus itens estão agrupados em oito domínios cognitivos como: funções 

executivas/visuoespaciais (5 pontos), nomeação (3 pontos), memória/evocação 

tardia (5 pontos), atenção (5 pontos), linguagem (3 pontos), abstração (2 pontos) e 

orientação (6 pontos). O escore do MoCA pode variar de um mínimo de 0 até um 

total máximo de 30 pontos. O MEEM é composto por diversas questões tipicamente 

agrupadas em 7 categorias: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 

pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança 
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das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 

ponto). O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 até um total máximo de 

30 pontos.  

A seguir, o paciente foi submetido à avaliação neuropsicológica, quando 

foram aplicados os seguintes testes: Dígitos e Códigos da WAIS-III (Wechsler, 

2004), Teste de Trilhas parte A e B (Tombaugh, 2004), Teste de Fluência Verbal 

(Brucki e Rocha, 2004), Teste de Nomeação de Boston (Kaplan e Weintraub, 1983; 

Radanovic et al., 2004), Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) 

(Boake, 2000; Malloy-Diniz et al., 2000), Figura Complexa de Rey (Rey, 1998), 

Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (Nitrini et al., 1994), Teste do Desenho do 

Relógio (Schulman et al., 1986). 

Os testes acima foram escolhidos de acordo com as recomendações do 

National Institute Of Neurological Disorders and Stroke-Canadian Stroke Network 

Vascular Cognitive Impairment Harmonization Standards (Hachinski et al., 2006) e 

encontram-se descritos a seguir. 

• Subteste Códigos da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – 3ª edição 

(WAIS-III) (Wechsler, 2004): esse teste avalia a atenção seletiva, flexibilidade 

mental, velocidade do processamento mental e organização perceptiva. Em 120 

segundos, o sujeito deve copiar os símbolos de um crivo (que associa números e 

símbolos) embaixo de uma sequência de números impressos no protocolo. A 

variável de interesse foi o número de símbolos corretamente copiados.  

• Subteste Dígitos da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – 3ª edição 

(WAIS-III) (Wechsler, 2004): trata-se de um teste de alcance (span), no qual 

sequencias progressivamente maiores de algarismos são apresentadas 
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oralmente e o examinando deve repeti-las imediatamente após a apresentação. 

A tarefa é realizada em duas ordens. Na primeira, solicita-se ao sujeito que repita 

uma sequência de números na mesma ordem e, na segunda, o examinando 

deve repetir no sentido contrário do ensaio. A ordem direta avalia a capacidade 

de retenção na memória imediata, e a ordem inversa mede a memória 

operacional. O critério de interrupção da prova é quando o avaliado não repete 

corretamente os dois ensaios de um mesmo item. A variável de interesse foi o 

número de dígitos repetidos corretamente.   

• Teste de Trilhas parte A e B (Tombaugh, 2004): tem por objetivo a avaliação da 

atenção velocidade de processamento, flexibilidade cognitiva e busca visual. Na 

forma A, solicita-se que o examinado ligue os números em ordem crescente 

impressos em círculo. Na forma B, o examinado deve ligar os números em ordem 

crescente intercalando com letras em ordem alfabética. As variáveis de interesse 

foram o tempo de execução na parte A e B do teste.  

• Fluência Verbal com restrição fonológica e semântica (Brucki e Rocha, 2004): 

solicita-se ao examinado que fale palavras que iniciem com as letras F, A e S por 

60 segundos para cada letra. A variável de interesse é a soma das palavras 

faladas para cada inicial. Pede-se, também, ao sujeito que fale nomes de animais 

durante 60 segundos, sendo este o teste de fluência verbal com restrição 

semântica. O número de animais recordado foi a variável de interesse.   

• Teste de Nomeação de Boston (Kaplan e Weintraub, 1983; Radanovic et al., 

2004): é composto de 60 itens desenhados em preto e branco, selecionados 

segundo critérios de frequência de ocorrência no vocabulário da língua inglesa e 

ordenados de acordo com o nível de dificuldade do idioma. O teste consiste na 
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apresentação de diferentes figuras e é solicitado ao indivíduo que nomeie 

espontaneamente os itens.  

• Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (Boake, 2000; Malloy-Diniz et al., 

2000): trata-se de um teste de memória episódica verbal no qual é apresentada 

verbalmente uma lista com 15 palavras comuns e, a seguir, o participante é 

solicitado a repetir as palavras que conseguir lembrar. Este procedimento é 

repetido cinco vezes consecutivamente para observação da curva de 

aprendizagem. Após as cinco tentativas de memorização da lista, o examinador 

apresenta uma lista com 15 palavras novas e solicita um resgate imediato da 

nova lista. Após 30 minutos, é solicitada uma evocação espontânea e um 

reconhecimento guiado.  

• Figura Complexa de Rey (Rey, 1998): avalia a capacidade de planejamento 

visuoconstrutivo e estratégia para a elaboração da cópia de figura geométrica 

complexa. Avalia também a percepção visual e função motora. Pede-se para que 

o indivíduo copie uma figura geométrica impressa em uma folha. As variáveis de 

interesse foram o tempo de realização da cópia, a pontuação da cópia da figura 

de 0 a 36 pontos e a pontuação do desenho realizado após 30 minutos 

(memória). 

• Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (Nitrini et al., 1994): consiste na 

apresentação visual de uma folha com 10 desenhos de figuras concretas (sapato, 

colher, pente, árvore, tartaruga, chave, avião, casa, livro e balde) quando é 

solicitado ao sujeito que nomeie as 10 figuras. A seguir, pede-se ao sujeito que 

diga quais figuras que constavam na folha. A folha é então reapresentada por 30 

segundos, com a instrução de que os itens sejam memorizados. Após esse 

período, a folha é retirada pedindo que sejam mencionadas as figuras mostradas 
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em um prazo de um minuto. Este procedimento é repetido mais uma vez para 

avaliação da curva de aprendizagem. Após cinco minutos é solicitado uma nova 

recordação de figuras e o reconhecimento visual das figuras da primeira folha 

com outros novos itens em uma segunda folha. As variáveis de interesse foram 

os números de itens recordados nas tentativas de resgate.  

• Teste do Desenho do Relógio (Schulman et al., 1986): avalia diversas áreas da 

cognição como memória, compreensão verbal, orientação espacial, pensamento 

abstrato, planejamento, atenção, habilidades executivas e habilidades 

visuoespaciais (Aprahamian et al., 2008). O teste consiste em solicitar que o 

sujeito desenhe um relógio com todos os números de 1 a 12 e os ponteiros 

mostrando um horário estabelecido (11:10). Neste estudo foi utilizada a escala 

Schulman, com pontuações que variam de zero a cinco pontos, sendo que cinco 

pontos correspondem ao relógio desenhado corretamente e zero para aqueles 

com inabilidade absoluta para representar um relógio.  

O protocolo incluiu ainda o Teste TOFHLA (Test of Funcional Health Literacy 

in Adults) (Carthery-Goulart et al., 2009) que é um instrumento que mede a 

capacidade de ler e entender as instruções médicas e informações em saúde e pode 

ser usado para determinar o nível de alfabetização funcional, bem como 

alfabetização em saúde. O instrumento é composto por teste numérico que avalia a 

alfabetização quantitativa necessária no contexto dos cuidados de saúde. É 

composto por dois frascos de medicamentos, data de compromissos e resultados de 

um teste laboratorial. O teste de compreensão de leitura é composto por duas 

passagens relacionadas com a saúde, com um total de 36 espaços em branco a 

serem completados (o participante escolhe uma palavra entre quatro alternativas).  
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Para o rastreio de depressão foi utilizada a Escala CES-D (Center 

Epidemiologic Studies) (Radloff, 1977), desenvolvida no contexto norte-americano e 

traduzida e adaptada semanticamente para o Brasil (Gonçalves e Fagulha, 2004). 

Avalia a frequência de sintomas depressivos vividos na semana anterior à sua 

aplicação e é composta por 20 itens que avaliam humor, sintomas somáticos, 

relações interpessoais. As respostas são em escala Likert de quatro pontos (1 = 

nunca ou raramente, 2 = poucas vezes, 3 = um tempo considerável, 4 = todo o 

tempo). O escore final varia de 0 a 60 pontos. Quanto mais alta a pontuação, maior 

associação com a sintomatologia depressiva. 

Para o rastreio psiquiátrico, foi utilizado o SRQ-20 (Self-Reporting 

Questionnaire) (Mari e Williams, 1986; Gonçalves et al., 2008) é um instrumento de 

20 itens, para rastreio de doenças mentais (humor depressivo-ansioso, sintomas 

somáticos, decréscimo de energia vital e pensamentos depressivos). O SRQ está 

recomendado pela OMS para estudos comunitários e em atenção básica à saúde e 

também possui uma versão de 28 itens, que incluiu além do rastreio de doenças 

mentais, 4 perguntas para rastreamento de transtornos psicóticos e mais 4 para 

rastreamento de transtorno por uso de álcool (de Lima, 1999). Quanto mais alta a 

pontuação, maior associação com queixas pertinentes à saúde mental.  

 Apesar dos sujeitos terem sido submetidos a um amplo protocolo 

neuropsicológico4, com o propósito de manter a coerência com o tema desse estudo, 

na apresentação do desempenho cognitivo de normotensos e hipertensos, optou-se 

pelo destaque aos testes de rastreio cognitivo e os testes de atenção. Para o 

 
4 No anexo, encontram-se os dados da amostra nos demais testes neuropsicológicos do protocolo, 

como tabela suplementar. 
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presente estudo, os testes de atenção: Dígitos, Trilhas e Códigos foram utilizados 

para a investigação da validação convergente do T.O.V.A. 

A aplicação do T.O.V.A. foi realizada em um laptop com tela de 13 polegadas 

que rodava o sistema operacional Windows XP.  

 

4.4. Aspectos Éticos 

 

O protocolo de pesquisa foi submetido à apreciação da Ação de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP e 

foi aprovado sob o parecer n. 1.928.650. O estudo foi realizado de acordo com 

padrões éticos internacionais, em conformidade com a Declaração de Helsinki. 

Todos os participantes que aceitaram participar, tiveram suas dúvidas esclarecidas e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.5 Análise estatística 

 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados. 

Apesar dos escores para os testes cognitivos não seguirem distribuição normal, 

optou-se pela utilização de testes paramétricos. A utilização de tais testes foi 

justificada pelo fato de os mesmos serem robustos a desvios de normalidade quando 

o número de observações em cada grupo é suficientemente grande (n >30). Para as 

variáveis quantitativas, a comparação das médias dos grupos clínicos (normotensos, 
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HAS1 e HAS2) foi realizada por meio do teste t de Student (para a comparação de 

dois grupos) e da Análise de Variância (ANOVA) seguida pelo post-hoc de Tukey 

(para comparação de três grupos). Esses mesmos grupos foram comparados por 

meio de uma Análise de Covariância (ANCOVA) controlada pela escolaridade. O 

teste post-hoc adotado na ANCOVA foi o de Bonferroni. Para as variáveis 

categóricas, a comparação da frequência (e percentual) entre os grupos clínicos foi 

realizada pelo teste qui-quadrado de Pearson. 

Os tamanhos do efeito (TDE) foram calculados usando o d de Cohen (Cohen, 

1988), considerando a padronização da diferença entre médias de dois grupos para 

todas as pontuações das variáveis do T.O.V.A., dos rastreios cognitivos e demais 

testes atencionais aplicados. Os grupos foram comparados da seguinte forma: 

normotensos versus HAS 1 e normotensos versus HAS 2. Para interpretação dos 

tamanhos de efeito, adotou-se: 0,2 = pequeno; 0,5 médio e 0,8 grande (Cohen, 

1988).  

O coeficiente de correlação de Spearman foi calculado nas análises de 

correlação entre as variáveis do T.O.V.A., os testes de atenção, os valores de PA e 

os dados referentes as propriedades estruturais e funcionais dos vasos. Para 

interpretar as correlações, as seguintes faixas de classificação foram utilizadas: 0 a 

0,29 = correlação mínima; 0,30 a 0,49 = correlação baixa; 0,50 a 0,69 = correlação 

moderada; 0,70 a 0,89 = correlação alta; 0,90 a 1,00 = correlação muito alta (Asuero 

et al., 2006).  

Adicionalmente, um modelo de regressão Binomial Negativo foi ajustado para 

identificar quais variáveis poderiam influenciar a frequência de erros de omissão e 

comissão no T.O.V.A. Os grupos clínicos, idade, escolaridade e escore na CES-D 
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foram incluídos nos modelos de regressão como variáveis independentes. A 

regressão binomial considerou a função de ligação logarítmica. Assim, o exponencial 

do coeficiente estimado indica a razão de médias da ocorrência de erros no T.O.V.A. 

O nível de significância adotado foi de 5% em todas as análises. As análises foram 

feitas no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 23). 
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5. RESULTADOS  

 

Foram rastreados para a inclusão no estudo 724 pacientes em 

acompanhamento nos ambulatórios da Unidade de Hipertensão a Ambulatório Geral 

no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP. Desses, 241 

preencheram os critérios de inclusão e 483 foram excluídos conforme ilustrado no 

fluxograma abaixo (Figura 7). Dos 241 indivíduos incluídos, ocorreram 59 perdas, 

devido a não realização do T.O.V.A. Os motivos foram a impossibilidade de 

permanecerem o tempo necessário para a aplicação de todo o protocolo e/ou não 

comparecerem em outra data para finalização dos procedimentos pendentes. Dos 

pacientes incluídos, 63 (34,6%) foram do grupo controle (normotensos) e 119 

(65,4%) do grupo de hipertensos.  

Figura 7 - Fluxograma do Estudo 
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5.1 Apresentação dos dados sociodemográficos e clínicos 

 

Os dados sociodemográficos e clínicos são apresentados na Tabela 3. Os 

três grupos não diferiram quanto à idade e ao sexo. Os normotensos apresentaram 

maior grau de escolaridade, quando comparados aos hipertensos. O grupo HAS 2 

apresentou maior IMC, pontuações mais altas em rastreio para sintomas depressivos 

(CES-D) e em rastreio que avalia sintomas comuns aos transtornos de saúde mental 

(SRQ-20), se diferenciando dos normotensos. O grupo HAS1 também obteve 

pontuações mais altas que os normotensos no SRQ-20, sugerindo maior presença 

de sintomas como insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimentos e dificuldade de 

concentração.  

O grupo HAS 2 apresentou maior tempo de duração da doença, utilizou um 

maior número de medicações anti-hipertensivas e apresentou maior porcentagem de 

participantes sem o adequado controle da PA, quando comparados ao grupo HAS 1 

(63,6% versus 41,3%, respectivamente).  
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Tabela 3 - Características sociodemográficas e clínicas da amostra, em mediana, 

média e desvio-padrão ou porcentagem (n=182) 

Variáveis 
Normotensos HAS 1 HAS 2 

valor p 
(n=63) (n=75) (n=44) 

Idade     

Média (DP) 51,84 (14,32) 52,24 (13,40) 51,82 (10,70) 
0,979* 

Mediana (Min-Max) 53 (24-78) 54 (21-80) 51,50 (31-72) 

Sexo – n(%)     

Masculino 29 (46%) 32 (42,7%) 21 (47,7%) 
0,850† 

Feminino 34 (54%) 43 (57,3%) 23 (52,3%) 

Anos de escolaridade      

Média (DP) 13,21 (4,01)b,c 11,36 (4,29) 10,16 (4,20) 
0,001* 

Mediana (Min-Max) 15 (4-21) 11 (1-24) 11 (4-22) 

IMC (kg/m²)     

Média (DP) 27,01 (4,21)c 28,65 (5,14) 29,63 (4,51)a 
0,014* 

Mediana (Min-Max) 26,14 (20,69-41,36) 28,20 (19,81-46,07) 29,87 (19,38-46,07) 

Renda Mensal (R$)     

Média (DP) 3847,27 (3454,75)b 2664,91 (2274,66)a 2572,32 (3004,34) 
0,029* 

Mediana (Min-Max) 3000 (730-20000) 2000 (600-14000) 2000 (600-20000) 

PAD (mmHg)     

Média (DP) 76,24 (6,75)b,c 81,92 (9,52)a,c 91,20 (15,41)a,b 
<0,001* 

Mediana (Min-Max) 77 (60-89) 83 (62-99) 91 (61-143) 

PAS (mmHg)     

Média (DP) 121,89 (7,81)b,c 134,43 (12,95)a,c 149,55 (25,98)a,b 
<0,001** 

Mediana (Min-Max) 122 (101-136) 135 (108-159) 147 (105-224) 

Tempo de HAS (anos)     

Média (DP) - 7,97 (6,56)c 13,68 (9,21)b 
0,001*** 

Mediana (Min-Max) - 7 (1-26) 12 (1-37) 

Nº de medicações     

Média (DP) - 1,37 (0,75)c 3,84 (1,22)b 
<0,001** 

Mediana (Min-Max) - 2 (0-2) 4 (0-6) 

PA controlada – n(%)     

Não  - 31 (41,3%) 28 (63,6%) 
0,031‡ 

Sim - 44 (58,7%) 16 (36,4%) 

Escala de sintomas 
depressivos (CES-D) 

    

Média (DP) 13,31 (9,23)c 16,91 (12,43) 19,13 (13,50)a 0,045* 

Mediana (Min-Max) 12 (0-39) 13 (0-47) 17 (0-48)  

SRQ-20      

Média (DP) 4,84 (3,36)b,c 6,61 (±4,39)a 8,16 (±4,95)a <0,001* 

Mediana (Min-Max) 4 (1-13) 6 (0-17) 8 (1-18)  
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Notas a significativamente diferente do grupo de normotensos; b significativamente diferente do grupo de 
HAS1; c significativamente diferente do grupo de HAS2. † Teste de qui-quadrado; ‡ Teste de qui-quadrado 
com correção de continuidade; * ANOVA com post-hoc de Tukey; ** Teste T de Student. HAS1 = grupo de 
hipertensos no estágio 1; HAS2 = grupo de hipertensos no estágio 2; DP = desvio-padrão; IMC = índice de 
massa corpórea; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica; PA controlada = 
pressão arterial controlada; CES-D = Centre for Epidemiological Studies-Depression Scale; SRQ = Self-

Reporting Questionnaire. Valores de p 0,05 estão em negrito. 
 

 

5.2 Desempenho cognitivo no T.O.V.A. 

 

A Tabela 4 apresenta o desempenho dos grupos nas variáveis do T.O.V.A., 

que não diferiram entre si (p>0,05), com exceção da variável D-prime. Essa variável 

seria uma medida de vigilância, podendo indicar declínio ou não, e foi capaz de 

discriminar os normotensos do grupo HAS 2, com um tamanho de efeito médio (d = 

0,47).  

Apesar da variável Índice de Desempenho Atencional não ter diferenciando os 

grupos, o valor médio de HAS 2 foi negativo, indicando uma maior proporção de 

indivíduos com prejuízo atencional no T.O.V.A. nesse grupo. De forma geral, os 

tamanhos de efeito entre normotensos e HAS 1 foram menores, quando os 

normotensos foram comparados ao grupo HAS 2. Foi observada a presença de 

desvios-padrões que ultrapassaram as médias em algumas variáveis dos Erros de 

Comissão e Erros de Omissão, sugerindo uma elevada dispersão dos dados nessas 

variáveis.        
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Tabela 4 - Desempenho dos normotensos e hipertensos nas variáveis do T.O.V.A. 

em média e desvio padrão (n=182)  

Variáveis do T.O.V.A. 

Normotensos HAS 1 HAS 2 
valor 

p* 

TDE# 

(n=63) (n=75) (n=44) 
N x 

HAS1 
N x 

HAS2 

Variabilidade no tempo 
de resposta (1ª 
metade) 

73,83 (27,10) 75,73 (28,57) 79,05 (28,41) 0,638 0,068 0,188 

Variabilidade no tempo 
de resposta (2ª 
metade) 

95,38 (30,80) 101,13 (34,44) 106,23 (50,40) 0,338 0,174 0,269 

Variabilidade no tempo 
de resposta (total) 

94,73 (27,95) 99,05 (31,48) 104,18 (43,95) 0,365 0,144 0,265 

Erros por Comissão (1ª 
metade) 

0,94 (1,62) 1,29 (1,55) 1,66 (2,77) 0,165 0,223 0,331 

Erros por Comissão (2ª 
metade) 

8,98 (10,53) 9,75 (6,59) 11,18 (8,92) 0,436 0,088 0,220 

Erros por Comissão 
(total) 

9,92 (11,73) 11,04 (7,36) 12,84 (11,08) 0,331 0,116 0,253 

Erros por Omissão (1ª 
metade) 

0,49 (0,90) 0,65 (1,20) 0,98 (1,90) 0,173 0,149 0,345 

Erros por Omissão (2ª 
metade) 

2,14 (4,60) 3,75 (9,97) 6,11 (16,92) 0,178 0,200 0,346 

Erros por Omissão 
(total) 

2,63 (5,02) 4,40 (10,91) 7,09 (17,69) 0,148 0,201 0,370 

Respostas corretas 
(total) 

634,87 (16,33) 632,17 (14,15) 627,57 (23,23) 0,106 0,177 0,373 

D-prime  5,33 (1,28)b 4,91 (1,27) 4,71 (1,35)a 0,037 0,327 0,473 

Índice de Desempenho 
Atencional 

0,57 (3,82) 0,53 (3,66) -0,40 (4,24) 0,37 0,012 0,241 

Notas: HAS1 = grupo de hipertensos no estágio 1; HAS2 = grupo de hipertensos no estágio 2; N= 

normotensos; TDE = tamanhos do efeito; *os valores de p referem-se a análise de variância (ANOVA) seguida 

de post-hoc de Tukey; #Tamanhos de efeito foram calculados usando o d de Cohen, usando os seguintes 

critérios: 0,2 = pequeno; 0,5 médio e 0,8 grande (Cohen, 1988). a = difere significativamente dos normotensos; 

b = difere significativamente do HAS2; valores de p 0,05 estão em negrito. 
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A Tabela 5 apresenta o desempenho dos grupos nas variáveis do T.O.V.A. 

após o controle da escolaridade através de ANCOVAs, visto que os grupos diferem 

nessa variável sociodemográfica, que exerce influência importante sobre a cognição. 

Após o ajuste, nenhuma diferença entre os grupos atingiu significância estatística 

(p<0,05) e observou-se uma discreta redução nos tamanhos de efeito entre os 

grupos, que foram classificados como pequenos e médios.  
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Tabela 5 - Desempenho dos normotensos e hipertensos nas variáveis do T.O.V.A. em 

média e desvio padrão com ajuste pela escolaridade (n=182) 

Variáveis do T.O.V.A. 

Normotensos HAS 1 HAS 2 
valor 

p* 

TDE# 

(n=63) (n=75) (n=44) 
N x 

HAS1 
N x 

HAS2 

Variabilidade no tempo 
de resposta (1ª 
metade) 

76,18 (27,98) 75,19 (27,40) 76,65 (27,82) 0,957 0,034 0,018 

Variabilidade no tempo 
de resposta (2ª 
metade) 

98,01 (38,04) 100,52 (37,26) 103,51 (37,82) 0,769 0,067 0,145 

Variabilidade no tempo 
de resposta (total) 

97,29 (33,92) 98,46 (33,22) 101,54 (33,72) 0,814 0,035 0,126 

Erros por Comissão (1ª 
metade) 

0,97 (1,98) 1,29 (1,95) 1,62 (1,98) 0,258 0,16 0,329 

Erros por Comissão (2ª 
metade) 

9,33 (8,86) 9,67 (8,68) 10,83 (8,81) 0,681 0,038 0,169 

Erros por Comissão 
(total) 

10,30 (11,73) 10,95 (7,36) 12,44 (11,08) 0,563 0,116 0,253 

Erros por Omissão (1ª 
metade) 

0,55 (1,34) 0,64 (1,32) 0,92 (1,33) 0,372 0,068 0,274 

Erros por Omissão (2ª 
metade) 

2,55 (11,04) 3,65 (10,82) 5,70 (10,98) 0,358 0,101 0,286 

Erros por Omissão 
(total) 

3,10 (11,76) 4,29 (11,52) 6,61 (11,69) 0,322 0,103 0,300 

Respostas corretas 
(total) 

634,06 (17,75) 632,36 (17,38) 628,41 (17,65) 0,273 0,097 0,319 

D-prime  5,22 (1,29) 4,94 (1,26) 4,82 (1,28) 0,250 0,223 0,313 

Índice de Desempenho 
Atencional 

0,38 (3,92) 0,57 (3,84) -0,20 (3,89) 0,573 0,05 0,147 

Notas: HAS1 = grupo de hipertensos no estágio 1; HAS2 = grupo de hipertensos no estágio; N= 
normotensos; *os valores de p referem-se às análises de ANCOVA, utilizando a escolaridade como 
covariável, seguido por Bonferroni; #Tamanhos de efeito foram calculados usando o d de Cohen, 
usando os seguintes critérios: 0,2 = pequeno, 0,5 médio e 0,8 grande (Cohen, 1988). 

A fim de se investigar o papel do controle pressórico nas variáveis do 

T.O.V.A., os hipertensos foram divididos entre em dois grupos (PA controlada versus 

não controlada) (Tabela 6). Nessa comparação, os grupos formados eram 
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equiparáveis em relação à média de idade e escolaridade (p>0,05). As variáveis do 

T.O.V.A. não foram capazes de discriminá-los, apesar de uma tendência marginal na 

variável D-prime (p=0,051).  

Tabela 6 - Desempenho nas variáveis por T.O.V.A., de acordo com o controle ou não dos 

níveis de pressão arterial nos pacientes com HAS (n=119).  

Variáveis do T.O.V,A. 

PA Controlada 

valor 

p* 

Não (n=59) Sim (N=60) 

Média (DP) 
Mediana  

(Min-Max) 
Média (DP) 

Mediana  

(Min-Max) 

Variabilidade no tempo de 

resposta (total) 
97,87 (33,78) 93 (52-269) 100,68 (34,16) 93,5 (60-201) 0,599 

Erros por Comissão (total) 10,34 (9,68) 7,5 (0-60) 12,62 (10,49) 10,5 (0-55) 0,148 

Erros por Omissão (total) 3,67 (10,83) 1 (0-108) 6 (12,97) 2 (0-78) 0,204 

Total de respostas 

corretas 

633,53 (17,1) 639 (522-648) 628,87 (18,26) 634 (560-648) 0,092 

D-prime  
5,14 (1,30) 

4,76  

(2,15-8,53) 
4,74 (1,29) 

4,46  

(2,62-8,53) 
0,051 

Índice de Desempenho 

Atencional 0,34 (3,90) 
1  

(-12,37 a 7,81) 
0,28 (3,80) 

0,99  

(-8,97 a 5,59) 
0,925 

*Teste T de Student para amostras independentes. 

 

5.3 Desempenho cognitivo nos rastreios e testes atencionais 

 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados dos grupos clínicos nos testes 

de rastreio cognitivo (MEEM e MoCA) e nos testes de atenção: Dígitos e Códigos 

(ambos do WAIS-III) e Trilhas. Também foi incluído o escore para o subdomínio de 

Atenção do MoCA (composto pelos seguintes itens: repetição de dígitos na ordem 

direta e inversa, prova de vigilância e uma prova de cálculos mentais).  
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Os testes MEEM, MoCA, Trilhas (parte A e B) e Códigos e o subdomínio de 

atenção do MOCA foram capazes de diferenciar os normotensos do grupo HAS 2. O 

teste de Dígitos (ordem direta e inversa) diferenciou o grupo HAS 2 de HAS 1 e dos 

normotensos. Os tamanhos de efeito foram considerados de médios a grandes. 

Nenhum dos testes atencionais foi capaz, isoladamente, de diferenciar HAS 1 de 

normotensos.  

Tabela 7 - Desempenho dos normotensos e hipertensos em testes de rastreio 

cognitivo e testes de atenção em média e desvio padrão (n=182)  

Variáveis  

Normotensos HAS 1 HAS 2 
valor 

p* 

TDE# 

(n=63) (n=75) (n=44) 
N x 

HAS1 
N x 

HAS2 

Cognição Global 

MEEM 28,05 (±1,85)c 27,47 (±2,07) 26,77 (±2,17)a 0,007 0,292 0,636 

MoCA 25,78 (±2,87)c 24,97 (±2,90) 23,66 (3,43)a 0,009 0,277 0,676 

Provas Atencionais 

Dígitos Ordem Direta  7,89 (±2,28)c 7,83 (±2,38)c 6,79 (±1,55)a,b 0,021 0,024 0,54 

Dígitos Ordem 
Inversa  

5,24 (±1,88)c 4,57 (±2,02)c 3,65 (±1,37)a,b <0,001 0,34 0,929 

Trilha A (tempo em 
segundos) 

50,49 (±25,49)c 
65,99 

(±53,82) 
71,95 

(±32,35)a 
0,017 0,357 0,748 

Trilha B (tempo em 
segundos) 

119,35 (±86,64)c 
143,54 

(±74,99) 
168,70 

(±87,05)a 
0,019 0,297 0,564 

Códigos  54,32 (±18,51)c 
47,51 

(±17,54) 
41,93 

(±16,52)a 
0,002 0,376 0,694 

Subdomínio de 
Atenção do MoCA 

5,06 (±1,03)c 4,80 (±1,34) 4,36 (±1,34)a 0,018 0,216 0,594 

Notas: HAS1 = grupo de hipertensos no estágio 1; HAS2 = grupo de hipertensos no estágio; N= normotensos; 

MEEM = miniexame do estado mental; MoCA = Montreal Cognitive Assessment; *os valores de p referem-se 

a análise de variância (ANOVA) seguida de post-hoc de Tukey, #Tamanhos de efeito foram calculados 

usando o d de Cohen, usando os seguintes critérios 0,2 = pequeno, 0,5 médio e 0,8 grande (Cohen, 1988). a 

= difere significativamente dos normotensos; b = difere significativamente dos HAS1; c = difere 

significativamente do HAS2; valores de p 0,05 estão em negrito. 
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Na Tabela 8, estão apresentados os resultados do desempenho dos 

normotensos e hipertensos em testes de rastreio cognitivo e testes de atenção, 

controlando a escolaridade por meio da ANCOVA. Após esse ajuste, somente a 

prova de Dígitos na ordem inversa, discriminou normotensos de HAS 2, com um 

tamanho de efeito médio (d = 0,6).  

Tabela 8 - Desempenho dos normotensos e hipertensos em testes de rastreio 

cognitivo e testes de atenção, com ajuste por escolaridade (n=182) 

Variáveis  

Normotensos HAS 1 HAS 2 
valor 

p* 

TDE# 

(n=63) (n=75) (n=44) 
N x 

HAS1 
N x 

HAS2 

Cognição Global 

MEEM 27,75 (1,90) 27,54 (1,86) 27,08 (1,89) 0,204 0,114 0,354 

MoCA 25,78 (2,87) 24,97 (2,90) 23,66 (3,43) 0,065 0,084 0,366 

Provas Atencionais 

Dígitos Ordem 
Direta  

7,65 (2,11) 7,90 (2,11) 7,04 (2,12) 0,099 0,12 0,288 

Dígitos Ordem 
Inversa 

4,96 (1,71)b 4,64 (1,71) 3,93 (1,71)a 0,01 0,19 0,612 

Trilha A (tempo em 
segundos) 

56,72 (38,07) 64,40 (37,52) 65,71 (37,82) 0,395 0,203 0,237 

Trilha B (tempo em 
segundos) 

129,54 (81,61) 138,26 (84,35) 
155,71 
(86,86) 

0,335 0,105 0,312 

Códigos 54,32 (18,51) 47,51 (17,54) 41,93 (16,52) 0,158 0,182 0,385 

Subdomínio de 
Atenção do MoCA 

4,88 (1,17) 4,84 (1,14) 4,55 (±1,16) 0,316 0,032 0,28 

Notas: HAS1 = grupo de hipertensos no estágio 1; HAS2 = grupo de hipertensos no estágio; N= 

normotensos; +as comparações múltiplas não foram capazes de diferenciar os grupos entre si; *os 

valores de p referem-se às análises de ANCOVA, utilizando a escolaridade como covariável seguido do 

post-hoc de Bonferroni; #Tamanhos de efeito foram calculados usando o d de Cohen, usando os 

seguintes critérios: 0,2 = pequeno; 0,5 médio e 0,8 grande (Cohen, 1988). a = difere significativamente 

dos normotensos; b = difere significativamente do HAS2; valores de p 0,05 estão em negrito. 
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5.4 Análise de correlações e regressão  

 

A matriz de correlações entre os escores totais das medidas do T.O.V.A. entre 

si são apresentadas da Tabela 9 e indicam correlações moderadas a fortes, 

significativas para a maioria de suas variáveis. A maior correlação positiva foi entre o 

D-prime e Total de Respostas Corretas (r=0,845 e p <0,001) e as maiores 

correlações negativas foram entre Total de Respostas Corretas e Total de Erros por 

Comissão (r=- 0,915 e p <0,001) e D-prime e Total de Erros por Omissão (r= - 0,918 

e p <0,001).  

Tabela 9 - Correlações de Spearman (e valor p) entre os escores totais das variáveis 

do T.O.V.A. 

 Variabilidade 

no Tempo de 

resposta  

Tempo de 

Resposta 

Respostas 

corretas 

Erros 

por Ação  

Erros por 

Omissão  

D-Prime Índice 

atencional 

geral 

Variabilidade 

no tempo de 

resposta  

1 0,682 

(<0,001) 

-0,337 

(<0,001) 

0,144 

(0,053) 

0,521 

(<0,001) 

-0,453 

(<0,001) 

-0,770 

(<0,001) 

Tempo total 

de Resposta  

0,682 

(<0,001) 

1 0,125 

(0,092) 

-0,315 

(<0,001) 

0,246 

(0,001) 

-0,047 

(0,532) 

-0,488 

(<0,001) 

Respostas 

corretas  

 -0,337 

(<0,001) 

0,125 

(0,092) 

1 -0,915 

(<0,001) 

-0,620 

(<0,001) 

0,845 

(<0,001) 

0,427 

(<0,001) 

Erros por 

Comissão  

0,144 (0,056) -0,315 

(<0,001) 

-0,915 

(<0,001) 

1 0,343 

(<0,001) 

-0,654 

(<0,001) 

-0,243 

(0,001) 

Erros por 

Omissão  

0,521 

(<0,001) 

0,246 

(0,001) 

-0,620 

(<0,001) 

0,343 

(<0,001) 

1 -0,918 

(<0,001) 

-0,585 

(<0,001) 

D-Prime -0,453 

(<0,001) 

-0,047 

(0,532) 

0,845 

(<0,001) 

-0,654 

(<0,001) 

-0,918 

(<0,001) 

1 0,544 

(<0,001) 

Índice de 

Desempenho 

Atencional  

-0,770 

(<0,001) 

-0,488 

(<0,001) 

0,427 

(<0,001) 

-0,243 

(0,001) 

-0,585 

(<0,001) 

0,544 

(<0,001) 

1 

Nota: valores de p 0,05 estão em negrito. 
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Na Tabela 10 encontram-se as correlações entre os escores das variáveis do 

T.O.V.A. e os testes atencionais, onde foram observadas correlações mínimas ou 

baixas. As correlações com o teste de Dígitos Inversos não foram significativas, 

enquanto que na ordem direta, houve correlação negativa e fraca com Erros por 

Omissão (r = -0,187 e p=0,01) e uma correlação positiva e fraca com o D-prime (r= 

0,173 e p=0,02).  

Foram observadas correlações positivas e fracas entre o teste de Trilhas - 

parte A com as variáveis Variabilidade no Tempo de Resposta, Tempo de Resposta, 

Erros por Omissão e Erros por Comissão (r entre 0,17 a 0,23 e p<0,05); e 

correlações negativas com as variáveis do T.O.V.A. Respostas Corretas e D-prime 

(r= - 0,21 e p=0,03; r = - 0,23 e p = 0,002, respectivamente).  

Correlações negativas e modestas foram constatadas entre as variáveis do 

T.O.V.A. (com exceção do Índice de Desempenho Atencional) e o teste de Códigos 

(r entre -0,3 a -0,20), porém significativas (p<0,05).  

Tabela 10 - Correlações de Spearman (e valor p) entre os escores totais das 

variáveis do T.O.V.A. e os testes atencionais. 

 Variabilidade 

no Tempo de 

Resposta 

Tempo 

de 

Resposta 

Respostas 

Corretas 

Erros por 

Comissão  

Erros por 

Omissão 

D-Prime Índice de 

Desempenho 

Atencional 

Dígitos - 

ordem 

direta 

-0,079 (0,29) -0,118 

(0,11) 

0,139 

(0,06) 

-0,075 

(0,32) 

-0,187 

(0,01) 

0,173 

(0,02) 

0,001 (0,99) 

Dígitos - 

ordem 

inversa 

-0,081 (0,28) -0,136 

(0,07) 

0,097 

(0,19) 

-0,071 

(0,34) 

-0,142 

(0,06) 

0,134 

(0,07) 

-0,078 (0,29) 

Trilha –

parte A 

0,226 (0,002) 0,165 

(0,03) 

-0,219 

(0,003) 

0,208 

(0,005) 

0,197 

(0,008) 

-0,230 

(0,002) 

-0,070 (0,35) 

Trilha – 

parte B 

0,066 (0,40) -0,097 

(0,22) 

-0,168 

(0,03) 

0,194 

(0,01) 

0,014 

(0,86) 

-0,101 

(0,20) 

0,069 (0,38) 

Códigos -0,333 

(<0,001) 

-0,203 

(0,006) 

-0,300 

(<0,001) 

-0,293 

(<0,001) 

-0,214 

(0,004) 

0,283 

(<0,001) 

0,141 (0,06) 

Nota: valores de p 0,05 estão em negrito. 
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Foram estabelecidas correlações entre as variáveis do T.O.V.A., os testes de 

atenção versus os valores de PA (PAD, PAS, PADc e PASc) e os dados referentes 

as propriedades estruturais e funcionais dos vasos (Tabela 11). Observou-se 

significância estatística (p<0,05) apesar das baixas correlações positivas (r<0,28), 

entre o teste de Trilhas (partes A e B) e as variáveis de PA e medidas de rigidez 

arterial, indicando que, quando maior o tempo dispendido nesse teste, piores eram 

os valores de PAD, PAS, PADc e PASc, VOP e Alx (exceto o PAD com o Trilhas A).  

Com exceção dos valores referentes as medidas pressão diastólica (PAD e 

PADc), foram constadas fracas correlações negativa, porém significativas (r< -0,317 

e p<0,05) entre o teste de Códigos e todas as variáveis de PA e parâmetros que 

avaliaram a rigidez arterial. Sugerindo que quanto mais alentecido o indivíduo esteve 

no teste de Códigos, maiores foram os valores de PAS, PASc, VOP e Alx. Um 

padrão semelhante foi observado no Dígitos Inverso, exibindo correlações negativas 

e significativas (r<-0,318 e p<0,05). 
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Tabela 11 - Coeficientes de correlação de Spearman (valor p) entre variáveis do TOVA, testes de atenção, valores de pressão 

arterial e medidas de rigidez dos vasos arteriais 

  PAD PAS PADc PASc VOP* Alx* 

Variabilidade no tempo de 

resposta (total) 

0 (0,996) -0,017 (0,819) -0,018 (0,808) -0,009 (0,899) 0,021 (0,782) 0,023 (0,759) 

Erros por Comissão (total) -0,011 (0,888) 0,062 (0,403) -0,006 (0,935) 0,059 (0,431) 0,02 (0,794) 0,039 (0,602) 

Erros por Omissão (total) -0,003 (0,972) 0,006 (0,934) -0,058 (0,443) 0,018 (0,814) 0,067 (0,373) 0,129 (0,084) 

Respostas corretas (total) 0,009 (0,9) -0,05 (0,499) 0,035 (0,641) -0,04 (0,594) -0,003 (0,963) -0,052 (0,485) 

D-prime -0,014 (0,847) -0,035 (0,634) 0,039 (0,607) -0,041 (0,584) -0,041 (0,584) -0,106 (0,155) 

Índice de Desempenho 

Atencional 

-0,061 (0,416) 0,029 (0,699) -0,025 (0,735) 0,071 (0,347) 0,150 (0,046) 0,093 (0,216) 

Dígitos Direto -0,072 (0,338) -0,139 (0,064) -0,076 (0,315) -0,172 (0,022) -0,128 (0,092) -0,259 (0,001) 

Dígitos Inversos -0,118 (0,117) -0,143 (0,057) -0,161 (0,033) -0,230 (0,002) -0,152 (0,045) -0,318 (<0,001) 

Trilhas A 0,12 (0,107) 0,177 (0,017) 0,148 (0,049) 0,248 (0,001) 0,246 (0,001) 0,257 (0,001) 

Trilhas B 0,156 (0,049) 0,198 (0,012) 0,208 (0,009) 0,264 (0,001) 0,245 (0,002) 0,212 (0,008) 

Códigos -0,084 (0,261) -0,164 (0,027) -0,1 (0,184) -0,240 (0,001) -0,317 (<,0001) -0,219 (0,003) 

Nota: Alx: augmentation index; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; PADc pressão arterial diastólica central; PASc: pressão arterial 

sistólica central; VOP: velocidade de onda de pulso. *Alx e VOP = parâmetros utilizados na avaliação da rigidez aórtica. Valores de p <0,05 estão em negrito. 
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Em análise de regressão binomial (Tabela 12), foram selecionadas algumas 

variáreis que, conhecidamente, afetam o desempenho cognitivo, como idade, 

escolaridade e sintomatologia depressiva (aferidos pela CES-D). Pertencer ao 

grupo HAS 2 esteve associado ao dobro na frequência dos Erros de Omissão, em 

relação aos normotensos (p=0,044). O número de Erros de Omissão também era 

explicado pela escolaridade, à medida em que escolaridade aumentou em 1 ano, 

os Erros de Omissão diminuíram 7%, em média (p=0,009). O aumento no número 

de Erros de Comissão não foi explicado pelas variáveis independentes 

selecionadas.  

Tabela 12 - Regressão Binomial associando os tipos de erros com as variáveis 

independentes  

Variáveis Coeficiente (B) Exp (B) IC de 95% para exp (B) Valor p 

Erros de Omissão#  

Grupo HAS1 0,051 1,052 0,581 a 1,906 0,866 

Grupo HAS2 0,694 2,002 1,019 a 3,933 0,044 

Idade  -0,01 0,99 0,971 a 1,009 0,298 

Escolaridade  -0,073 0,93 0,880 a 0,982 0,009 

Sintomas depressivos (CESD) 0,016 1,016 0,994 a 1,038 0,154 

Erros de Comissão#  

Grupo HAS1 0,018 1,018 0,741 a 1,399 0,912 

Grupo HAS2 0,143 1,154 0,789 a 1,688 0,460 

Idade 0,006 1,006 0,996 a 1,016 0,256 

Escolaridade -0,018 0,982 0,952 a 1,013 0,260 
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Sintomas depressivos (CEDS) 0,003 1,003 0,991 a 1,014 0,665 

Nota: HAS1 = grupo de hipertensos no estágio 1; HAS2 = grupo de hipertensos no estágio 2; IC: 

intervalo de confiança; #MLG com resposta binomial negativa e função de ligação log. A 

escolaridade, a idade e os sintomas depressivos foram consideradas como variáveis contínuas. 

Considerando o efeito da escolaridade nos Erros de Omissão, o Coeficiente (B) é -0,073 e o 

Exponencial (B) é 0,930, isto significa que para cada aumento de 1 ano na escolaridade, espera-

se, em média, uma redução de 7% nesse tipo de erro. Valores de p <0,05 estão em negrito. 
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6. DISCUSSÃO  

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho atencional de adultos 

hipertensos sem demência divididos em diferentes estágios de HAS, comparados 

ao de sujeitos normotensos, por meio de uma avaliação computadorizada da 

atenção (T.O.V.A.).  

Entre os principais achados do presente estudo, citamos que: 1) após o 

ajuste de escolaridade, as variáveis geradas pelo T.O.V.A. (Variabilidade no tempo 

de resposta, Erros por comissão, Erros por omissão, Total de respostas corretas, 

D-prime e Índice de desempenho atencional) não foram capazes de discriminar os 

grupos; 2) os grupos de hipertensos com PA controlada ou não controlada, não se 

diferenciaram nas variáveis do T.O.V.A; 3) entre os demais testes atencionais que 

constituiu o protocolo, somente o Dígitos Inverso discriminou os normotensos de 

HAS 2 e com tamanho de efeito médio; 4) as variáveis do T.O.V.A. mostraram 

correlação modestas com as provas atencionais tradicionais, sugerindo que 

avaliam diferentes aspectos do funcionamento atencional; 5) as variáveis que 

indicam a rigidez arterial (VOP e Alx) se correlacionaram, de forma modesta e 

negativa, com o desempenho nos testes de Códigos e Dígitos Inversos, e 

positivamente com o teste de Trilhas A; 6) apesar da ausência de significância 

estatística (p>0,05), indivíduos do grupo HAS 2, apresentaram em média, o dobro 

de Erros de Omissão no T.O.V.A., quando comparados aos normotensos; 7) o 

grupo HAS 2 se diferenciou do grupo de normotensos na SRQ-20 e na CES-D, 

sugerindo maior presença de queixas somáticas e depressivas no grupo de 

hipertensos moderados.  
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Em relação às características sociodemográficas da amostra, os grupos 

eram comparáveis, em relação à média de idade e distribuição dos sexos, porém 

diferiram na escolaridade, sendo os normotensos mais escolarizados que os 

hipertensos. Sabe-se que a escolaridade é um dos principais fatores de confusão 

ao se estudar a cognição e por esse motivo, optou-se pela realização de análises 

com ajuste dessa variável. 

 

6.1 T.O.V.A. na discriminação entre normotensos e hipertensos 

 

Após o ajuste da escolaridade com ANCOVAs, as variáveis do T.O.V.A. não 

foram capazes de discriminar os grupos (p>0,05). Nas análises estatísticas, 

também foi realizada uma regressão binomial, associaram os tipos de erros (por 

tratar-se de uma variável de grande interesse em testes de atenção sustentada) 

com as variáveis independentes (idade, escolaridade, sintomas depressivos e 

grupos diagnósticos). Observou-se que em média, pertencer ao grupo HAS 2, 

dobrou a chance de cometer os erros de omissão, que é uma medida de 

desatenção. As flutuações na atenção sustentada podem levar o indivíduo a não 

registrar algumas informações na memória, ou ainda, empregar um maior tempo 

nas tarefas na tentativa de recuperar a informação perdida (Tinius, 2003; Conners 

e Staff, 2004; Lima, 2005). Além de falhas na atenção sustentada, o maior número 

de erros pode estar relacionado a respostas perceptivo-motoras alentecidas 

(Meissner et al, 2016). Do ponto de vista neuroanatômico, as lesões vasculares, 
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provenientes de lesões difusas em substância branca, estariam associadas ao 

declínio atencional por afetar o tempo dispendido no processamento de um 

estímulo, conduzindo aos equívocos (Birns e Kalra, 2009). 

Na literatura acerva de avaliações computadorizadas aplicadas em 

população de hipertensos, foram identificados poucos artigos. No estudo de 

Madden e Blumenthal (1998), 51 indivíduos não medicados com HAS leve e 48 

indivíduos normotensos, com idade entre 18 aos 75 anos, foram submetidos a um 

teste computadorizado de atenção visual. Os efeitos da HAS foram evidentes na 

taxa média de erros cometidos, principalmente em indivíduos acima dos 60 anos, 

entretanto, não no tempo para emissão de resposta. Os resultados sugerem que os 

hipertensos podem responder num tempo de reação semelhante aos normotensos, 

mas nem sempre de forma precisa. Esses achados são mais congruentes com o 

presente estudo, visto que encontramos valores mais altos para a média de erros 

de omissão, no grupo composto pelos hipertensos mais graves. Ademais, o estudo 

de Madden e Blumenthal (1998) guarda uma maior semelhança metodológica com 

a nossa pesquisa, por também terem utilizado um paradigma de desempenho 

contínuo, cujo foco é a avaliação da atenção sustentada.   

Em outro estudo (Harrington et al., 2000), um grupo de idosos sem 

demência ou AVC, foi submetido a uma bateria informatizada composta por provas 

de atenção e memória. A população era composta por 107 hipertensos não 

tratados para HAS e 116 normotensos, com idade média de 75 anos. Todas as 

provas eram medidas através do tempo de reação e pelo número de respostas 

corretas. Os autores referiram que os hipertensos tiveram um desempenho mais 

alentecido que os normotensos, se diferenciando em relação ao tempo de reação.   
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No estudo realizado por Edwards et al. (2007) com adultos (idade média de 

37 anos), 30 hipertensos e 29 normotensos utilizaram um programa 

computadorizado que apresentava tarefas auditivas e visuais. Neste caso, o tempo 

gasto para responder as solicitações era uma variável de interesse. A hipótese dos 

pesquisadores era que o tempo de reação discriminaria os normotensos dos 

hipertensos e os resultados não confirmaram essa associação.  

É possível que a ausência de diferenças entre os grupos nas variáveis do 

T.O.V.A. seja explicada pelo fato da presente amostra incluir, em sua maioria, 

adultos não idosos (69% desta população de hipertensos encontrou-se abaixo dos 

60 anos). Sobre os achados nulos ou divergentes de estudos anteriores, uma 

hipótese é que o teste seja demasiadamente simples, não sendo capaz de captar 

os efeitos de prejuízos leves. O teste de Dígitos na ordem inversa, por outro lado, 

diferenciou o grupo HAS 2 dos normotensos. Este teste é auditivo e requer que o 

paciente armazene e processe sequências de dígitos cada vez maiores, 

envolvendo o componente executivo da memória operacional, além de exigir 

aumento do engajamento atencional. O T.O.V.A., por sua vez, não requer 

processamento complexo de dados e baseia-se somente na identificação da 

posição correta da figura, através de resposta motora.   

Alternativamente, é possível que as alterações atencionais ainda não 

estivessem presentes, principalmente nos indivíduos do grupo HAS 1, levando-se 

em conta a idade mais jovem da amostra. Entre possíveis fatores que apontariam 

para a preservação da função atencional, na presente coorte, notou-se que os 

demais testes de atenção que compuseram o protocolo também não foram 

capazes de diferenciar os grupos de normotensos de hipertensos (com a exceção 
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dos dígitos inversos). Em estudo anterior com a presente amostra (Muela et al., 

2017), foi calculado um escore z composto para o domínio de atenção, formado 

pelos testes de Dígitos na ordem direta e pelo teste de Trilhas A, ambas 

consideradas medidas de atenção sustentada. Os escores z foram gerados usando 

os normotensos como grupo de referência. Apesar de ser uma medida mais 

robusta, por não considerar isoladamente cada prova, os resultados também não 

discriminam os grupos após o controle da escolaridade.  

Cabe também discutir a questão do tempo de exposição à doença, cujas 

médias no grupo HAS 1 foram de sete anos e no grupos HAS 2 de treze anos. 

Estudos indicam que a incidência de disfunção cognitiva e a gravidade da HAS 

estão positivamente associadas ao tempo de exposição à doença (Power et al., 

2013) e que essa associação se torna ainda evidente em hipertensos com mais de 

20 anos de doença (Li et al., 2014). Entretanto, o tempo de doença pode ser uma 

medida pouco imprecisa, visto que a HAS é uma doença subdiagnosticada e numa 

fase inicial, assintomática, o que dificulta estimar o efetivo início do quadro.   

Comumente, a HAS tem concomitância com outros fatores de risco para o 

prejuízo cognitivo, como dislipidemia, DM, arteriosclerose, tabagismo, obesidade, 

síndrome metabólica e AVC. Uma parte dos estudos sobre HAS e cognição, ao 

apresentar o desempenho dos indivíduos da população, realiza ajustes para idade, 

sexo e escolaridade. Entretanto, desconsidera o controle de comorbidades 

correlatas (Iadecola, 2016). Em nosso estudo, algumas destas condições (DM, 

tabagismo e AVC prévios) fizeram parte dos critérios de exclusão, como uma 

tentativa de isolar um prejuízo mais puro, associado essencialmente à HAS.  
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6. 2 T.O.V.A. em relação às outras provas de atenção  

 

Os coeficientes de correlação entre as variáveis do T.O.V.A. com os testes 

de Dígitos, Códigos e Trilhas utilizados neste estudo foram de magnitude mínima a 

modesta (r<0,33). Esses resultados sugerem que os testes avaliam diferentes 

aspectos dos processos atencionais (Greenberg e Waldman, 1993; Leark et al., 

2001; Lezak et al., 2004) e recrutam distintos substratos neurais (Koziol et al., 

2014).  

Ainda que as correlações sejam baixas, é possível reconhecer alguma 

coerência entre a característica intrínseca a cada teste atencional e as associações 

observadas com as variáveis do T.O.V.A., como aventado a seguir.  

Não foram obtidas correlações significativas com o teste de Dígitos, uma 

tradicional prova que avalia a amplitude atencional e a memória operacional. Esse 

resultado esclarece, em parte, as controvérsias na investigação de prejuízos 

atencionais relacionados à HAS, visto que essa é a prova mais utilizada nos 

estudos pesquisados. O teste de Dígitos de ordem inversa é considerado uma 

medida da capacidade de manipulação de informações (Diamond, 2013), enquanto 

que, na execução do T.O.V.A. essa habilidade não é efetivamente demandada.  

Os testes de Códigos do WAIS-III e de Trilhas A apresentaram o maior 

número de correlações significativas, ainda que fracas, com as variáveis do 

T.O.V.A. (com exceção do Índice de Desempenho Atencional). A parte A do TMT é 

considerada uma medida de rastreio visual, velocidade psicomotora e processos 

automatizados (por depender da contagem numérica em ordem crescente), 



80 

 

 

insinuando que o T.O.V.A. e o teste de Trilhas A se apoiam no substrato da 

atenção sustentada.  

Somente duas variáveis do T.O.V.A. (Respostas Corretas e Erros por 

Comissão) se correlacionaram com a parte B teste de Trilhas. Os Erros de 

Comissão podem ser considerados uma medida de impulsividade, e por sua vez, a 

parte B do TMT possui uma maior complexidade em relação a parte A, por exigir 

recursos de atenção dividida e flexibilidade cognitiva. A velocidade de 

processamento parece ser uma habilidade intrínseca aos testes de atenção, como 

o teste Códigos e o teste de Trilhas (Iadecola et al., 2016).  

 

6. 3 T.O.V.A. e os testes de atenção em relação às variáveis funcionais dos 

vasos  

 

Com o aumento da idade, ou devido às alterações patológicas na parede 

arterial, como aquelas causadas pela HAS, os vasos se tornam mais rígidos e a 

velocidade com que a onda de pressão se move pelo sistema aumenta (Iadecola e 

Gottesman, 2019).  

As medidas de VOP e Alx, considerados parâmetros da preservação 

estrutural e funcional dos vasos, se correlacionaram negativamente com o 

desempenho com teste de Códigos e Dígitos Inversos, e, positivamente com o 

teste de Trilhas. Essas associações apontaram que quanto maior a rigidez dos 

vasos, piores eram os resultados nos testes e corroboram com pesquisas prévias, 

onde a VOP a Alx foram associados com rebaixamento na velocidade de 

processamento e disfunção executiva, sobretudo, na meia-idade (Muela et al., 
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2017; de Menezes et al., 2019). As alterações cerebrovasculares mediadas pela 

HAS parecem afetar a função executiva e a velocidade motora, domínios 

classicamente envolvidos com a substancia branca (Iadecola e Gottesman, 2019), 

sendo a rigidez arterial um marcador de lesão subclínica em jovens e adultos de 

meia-idade (Pase et al., 2016). 

 

6.4 Observações sobre os dados gerados pelo T.O.V.A. 

 

Segundo Harvey (2019), em tarefas do tipo CPT, quanto mais comum for o 

alvo, até cerca de 50% de frequência, mais fácil será a tarefa. No entanto, a 

dificuldade aumenta quando a frequência do alvo ultrapassa os 50%. Isso ocorre 

porque é necessária a inibição da resposta preponderante (responder 

seletivamente aos estímulos) e mesmo pessoas completamente saudáveis, têm um 

aumento nos erros nessas condições. Esse padrão foi observado nesta amostra, 

onde o número de Erros de Comissão e de Erros de Omissão, aumentou 

consideravelmente na 2ª metade do teste, onde o estímulo-alvo representou 77,5% 

dos estímulos apresentados.  

Um dos componentes dos testes de atenção sustentada é a mensuração do 

desempenho por meio do tempo de reação e da taxa de erros, onde idealmente, o 

indivíduo deve conjugar a rapidez e a precisão, e, espera-se que o baixo número 

de erros se relacione a uma vigilância elevada. Na presente população, em 

variáveis como Erros de Omissão e Erros de Comissão, observou-se altos DP em 

relação à média, representando uma elevada variabilidade dos dados. Ainda que a 
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escolaridade fosse ajustada, como um potencial fator de confusão, os DP 

permaneceram altos.  

A variabilidade dos dados é calculada a partir da razão do DP/média x 100, 

fornecendo o coeficiente de variação (cv). Quando os DP são baixos, indicam que 

os dados estão próximos da média ou do valor esperado, enquanto os DP altos, 

como visto na presente análise, sugerem que os dados estejam amplamente 

espalhados. Neste estudo, os grupos não se diferenciaram de forma significativa 

nas variáveis Erros de Omissão e Erros de Comissão, possivelmente, devido à alta 

variabilidade5 desses dados. O valor de p é diretamente afetado pelo tamanho da 

amostra e altos DP se relacionam a baixa capacidade discriminatória de p (Snyder 

e Lawson, 1993). Os tamanhos de efeito encontrados foram pequenos e médios, 

sendo os valores entre normotensos e HAS2, discretamente maiores quando 

comparados ao HAS1.  

 

5

 
5 O coeficiente de variação é classificado da seguinte forma: cs <10 = baixo; 10 cv 20 = médio; 20 

10 cv 20 = alto e cv ≥30 = muito alto.  
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7. LIMITAÇÕES   

 

O estudo realizado apresentou algumas limitações. Os grupos não eram 

pareados em relação à educação, sendo necessário recorrer as análises de 

covariância para o controle da escolaridade. Os participantes não realizaram 

exames de neuroimagem, fato que nos impede de descartarmos a presença de 

doenças cerebrovasculares entre os mesmos. A amostra foi composta de pacientes 

atendidos em hospital universitário de nível terciário, impossibilitando a 

extrapolação para outras populações. Possíveis antecedentes psiquiátricos eram 

autorrelatados e os indivíduos não foram submetidos a um rastreio específico para 

queixas atencionais (que contemplasse, por exemplo, transtornos de sono, 

transtornos de ansiedade, quadros de estresse e TDAH). Assim, essas condições 

poderiam estar presentes e não fizeram parte dos critérios de exclusão.  

Ademais, a heterogeneidade da população estudada mostrou-se um desafio 

na análise dos dados, considerando que uma subdivisão em faixas etárias mais 

restritas, reduziria o tamanho dos grupos e poderia conduzir a um achado devido 

ao acaso.  

Do ponto de vista psicométrico, algumas variáveis de interesses, como os 

Erros de omissão e Erros de comissão, apresentaram uma elevada dispersão. Uma 

forma de atenuar o coeficiente de dispersão seria o aumento da população, na 

tentativa de atingir a significância estatística e dar maior robustez aos resultados. 
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8. CONCLUSÃO  

 

Com os resultados no presente estudo, pode-se concluir que um possível 

prejuízo da atenção sustentada em hipertensos, não foi identificado pelas variáveis 

do T.O.V.A. O teste de Dígitos, na ordem inversa, foi capaz de diferenciar os 

hipertensos mais graves (HAS2) dos normotensos, sugerindo algum grau de 

prejuízo em memória operacional nesse grupo. As correlações entre as variáveis 

Respostas Corretas, Erros de omissão e Erros de Comissão do T.O.V.A. com os 

testes de Códigos e Trilhas foram significativas, porém de baixa a modesta 

magnitude, sugerindo que os testes avaliam diferentes aspectos dos processos 

atencionais. Os parâmetros referentes à rigidez arterial e aos valores de pressão 

arterial não se correlacionaram com as variáveis do T.O.V.A, com exceção do 

Índice de Desempenho Atencional e o VOP, ainda que, forma mínima.  

Apesar do T.O.V.A. não ter sido capaz de diferenciar os normotensos de 

hipertensos, a presença de prejuízo atencional não pode ser descartada. Talvez o 

T.O.V.A. possa ser demasiadamente simples, não sendo capaz de captar os 

efeitos de prejuízos leves. Ainda, precisamos considerar que a amostra era 

composta por adultos jovens, de meia-idade e idosos - majoritariamente tratados 

para HAS - e ainda, que o comprometimento atencional possa vir a se tornar mais 

evidentes numa fase de maior tempo de exposição à doença.  
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9. ANEXO  

ANÁLISES SUPLEMENTARES 

Tabela 13. Desempenho dos normotensos e hipertensos nas variáveis 

neuropsicológicas do protocolo, em média e desvio padrão (n=182)   

Variáveis   
Normotensos HAS 1 HAS 2 

valor p* 
(n=63) (n=75) (n=44) 

Memória 

RAVLT 

(A1A5)  
Média (DP) 42,95 (7,37) 42,76 (10,8) 39,02 (9,63) 0,055 

            

RAVLT (A7) Média (DP) 8,9 (3,02) 8,53 (3,73) 7,86 (3,42) 0,273 

            

F.C.R 
(recordação) 

Média (DP) 14,89 (7,80) 13,14 (8,08) 11,3 (6,88) 0,061 

            

Funções executivas 

            

FS  Média (DP) 18,11 (4,93)c 17,3 (4,93) 13,95 (3,70)a <0,001 

            

FF Média (DP) 37,97 (10,59)c 34,34 (10,24) 30,14 (11,60)a 0,001 

            

TDR Média (DP) 4,54 (0,96) 4,11 (1,39) 4,18 (1,19) 0,071 

            

F.C.R (cópia) Média (DP) 33,12 (6,50)b,c 30,90 (6,97)a 30,88 (6,73)a 0,004 

            

Linguagem 

            

TNB Média (DP) 55,03 (4,51)c 53,47 (5,74) 52,43 (6,19)a 0,039 

* ANOVA com post-hoc de Tukey. Nota: a significativamente diferente do grupo de normotensos; b 
significativamente diferente do grupo de HAS1; c significativamente diferente do grupo de HAS2. 
RAVLT = Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey; FS = fluência semântica; FF = fluência 
fonológica; TDR = teste do desenho do relógio; FAS = TNB = teste de nomeação de Boston.  
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