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Resumo
Vaughan RAR. Avaliação das funções executivas em portadores de fibrilação
atrial e insuficiência cardíaca [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2017.
Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) e a Fibrilação Atrial (FA) são
patologias frequentes na população idosa e estão associadas a alterações da
esfera cognitiva. No entanto, suas consequências sobre as funções executivas,
responsáveis pela resolução de problemas, ainda não estão totalmente
esclarecidas. Objetivo: investigar as características do funcionamento
executivo em pacientes com FA e/ou IC e identificar se tal funcionamento é
equiparável ao de um grupo controle. Método: Estudo observacional, de coorte
transversal, realizado em hospital de atenção terciária em cardiologia que
avaliou 191 sujeitos, com uma média de 69,1 anos de idade (mín.: 60; Max.:
82) distribuídos em cinco grupos distintos: com FA, com IC associada à FA,
com IC e controles (com e sem marca-passo artificial MP). Os grupos foram
pareados por faixa etária e variáveis sócio-demográficas, submetidos à
avaliação neuropsicológica e a análise estatística envolveu testes não
paramétricos (Kruskall-Wallys e Mann-Whitney), qui-quadrado de Pearson e
teste exato de Fisher. Resultados: Nos indivíduos com FA comparados aos
controles sem MP, observamos diferenças estatisticamente significativas
relacionadas a memória operacional (p = 0,034), a memória tardia (p = 0,015),
a memória semântica e fluência verbal (p < 0,001), a compreensão (p < 0,001),
ao planejamento e a habilidade visuoespacial (p < 0,001), a percepção visual e
a linguagem (p< 0,001) e ao controle inibitório e a velocidade de
processamento, nas três fases do instrumento (p < 0,008; p < 0,004; p < 0,002).
Já nos indivíduos com FA associada à IC, as diferenças observadas
envolveram: a memória semântica e a fluência verbal (p = 0,05), o
planejamento e a habilidade visuoespacial (p < 0,001), a percepção visual e a
linguagem (p < 0,001) e o controle inibitório e a velocidade de processamento
(p = 0,002; p < 0,001; p = 0,145, respectivamente). Os sujeitos com IC
demonstraram o mesmo desempenho do grupo de indivíduos com FA e IC,
com diferenças relacionadas às mesmas funções, exceto na primeira fase do
instrumento que avaliou controle inibitório e a velocidade de processamento (p
<0,001). Quanto à funcionalidade, não observamos diferença estatisticamente
significativa entre os grupos. Conclusões: O funcionamento executivo de
indivíduos com FA ou IC não é equiparável ao de indivíduos sem essas
doenças. A FA, de uma perspectiva neuropsicológica, intensifica o prejuízo das
FE e também da memória.
Descritores: Insuficiência cardíaca; Fibrilação atrial; Funções executivas;
Cognição; Memória; Marca-passo artificial.

Abstract
Vaughan RAR. Evaluation of executive function in carriers of atrial fibrillation
and heart failure [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo"; 2017
Introduction: Heart Failure (HF) and Atrial Fibrillation (AF) are frequent
pathologies in the elderly population and are associated with cognitive
disorders. However, its consequences on executive functions, which are
responsible for solving problems, have not yet been fully clarified. Objective: to
investigate the characteristics of executive functioning in patients with AF and /
or HF and to identify if such functioning is comparable to that of a control group.
Methods: A cross-sectional observational study performed in a tertiary care
hospital in cardiology, which evaluated 191 subjects with a mean age of 69.1
years (min.: 60, Max.: 82) distributed in five different groups: AF, with HF
associated with AF, with HF and controls (with and without pacemaker). The
groups were matched by age group and socio-demographic variables,
submitted to neuropsychological evaluation and statistical analysis involved
non-parametric tests (Kruskall-Wallys and Mann-Whitney), Pearson's chisquare and Fisher's exact test. Results: In subjects with AF compared to nonpacemaker controls, we observed statistically significant differences related to
operational memory (p = 0.034), late memory (p = 0.015), semantic memory
and verbal fluency (p <0.001), comprehension P <0.001), visuospatial planning
and ability (p <0.001), visual perception and language (p <0.001) and inhibitory
control and processing speed in the three phases of the instrument (p <0.008; p
<0.004, p <0.002). In subjects with HF associated with HF, the observed
differences involved: semantic memory and verbal fluency (p = 0.05), planning
and visuospatial ability (p <0.001), visual perception and language (p <0.001)
and inhibitory control and processing speed (p = 0.002, p <0.001, p = 0.145,
respectively). Subjects with HF demonstrated the same performance of the
group of individuals with AF and HF, with differences related to the same
functions, except in the first phase of the instrument that evaluated inhibitory
control and processing speed (p <0.001). Regarding functionality, we did not
observe a statistically significant difference between groups. Conclusions: The
executive functioning of individuals with AF or IC is not comparable to that of
individuals without these diseases. AF, from a neuropsychological perspective,
intensifies the damage of FE and memory.
Descriptors: Heart failure; atrial fibrillation; executive function; cognition;
memory, pacemaker artificial.
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1. INTRODUÇÃO

O relatório da OMS publicado em 2015 (1) definiu funcionalidade como
a combinação entre a capacidade intrínseca do indivíduo e sua interação com o
ambiente em que vive. Neste caso, a capacidade intrínseca seria o composto
de todas as capacidades físicas e mentais em que uma pessoa pode apoiar-se
em qualquer fase da vida. Essa interação é o que define a capacidade
funcional, ou seja, é o que determina o nível de auxílio que o sujeito irá
necessitar no cotidiano para uma vida em segurança e com autonomia. Alguns
estudos (2-6) sugerem associação significativa entre o desempenho nas
funções executivas (FE) e o desempenho funcional.
As FE são processos mentais que utilizamos para resolver problemas.
O principal objetivo dessas funções é a solução eficiente e aceitável para a
pessoa e a sociedade (3, 7). Trata-se de um conjunto de processos cognitivos
que, de forma integrada, permite ao indivíduo direcionar comportamentos e
metas, avaliar a eficiência e adequação desses comportamentos, abandonar
estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes e, desse modo,
resolver problemas imediatos, de médio e de longo prazo (8).
Desde os primeiros estudos sobre FE (9) diversas perspectivas
teóricas têm sido apresentadas com o intuito de definir quais funções compõe
este grupo (9-15). Desde então, diversos processos cognitivos têm sido
apontados como integrantes das FE, tais como: atenção, concentração,
seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, flexibilidade
de controle mental, autocontrole e memória operacional (8, 16-19)
Essas funções podem ser classificadas em dois grupos: FE tipo “frio” e
FE tipo “quente” (10). O primeiro grupo que está relacionado ao córtex pré
frontal dorso lateral (8) é caracterizado por seus aspectos lógicos e abstratos,
enquanto o segundo, relacionado ao córtex pré frontal orbitofrontal, tem maior
envolvimento com os aspectos emocionais, motivacionais e análise de custo
benefício com base na história e na interpretação pessoal (20).
Prejuízos nesse grupo de funções podem causar comprometimento
funcional, perda da independência e prejuízo sócio-ocupacional (19). O
conjunto de sintomas caracterizado por incapacidade no planejamento de
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metas e objetivos, dificuldade em auto regulação, dificuldade em avaliar com
acurácia o sucesso ou fracasso de seu desempenho e, especialmente
incapacidade de usar as informações para mudar seus comportamentos
futuros, é denominado como síndrome disexecutiva (Dysexecutive Syndrome).
Indivíduos que possuem comprometimento das funções executivas,
mesmo com preservação de outros domínios da cognição, têm desempenho
prejudicado na execução de atividades complexas, sejam relacionadas ao
trabalho, à vida familiar ou a outros domínios do cotidiano.

1.1.

Doença cardiovascular
As doenças cardiovasculares (DCV) são, atualmente, as causas mais

comuns de morbidade e a principal causa de mortalidade em todo mundo (21)
Os principais fatores de risco são hipertensão arterial, tabagismo, obesidade,
diabetes mellitus (DM), apneia obstrutiva do sono (AOS) e doenças
ateroscleróticas (22) uma combinação variavel desses fatores associa-se a
varias doenças, como o Infarto do Miocardio (IM), Fibrilação Atrial (FA),
Insuficiência Cardíaca (IC), hipertensão pulmonar, distúrbios do ritmo,
endocardite bacteriana, tromboembolismo e morte súbita (23).
Lloyd-Jones et al.(24), estimaram que a incidência de IM em homens
brancos seja de 0,9% nas idades entre 35 e 44 anos; de 3% entre 45 e 54
anos; 6% entre 55 e 64 anos, e de 9,2% entre 65 e 74 anos. Entre as mulheres,
as estimativas são substancialmente mais baixas: 0,3; 1,0; 2,4;, e 5,1%,
respectivamente. A incidência nas idades entre 65 e 94, em comparação com a
das idades entre 35 e 64, mais do que dobra em homens e triplica em
mulheres.
É sabido que o IM é a principal etiologia da disfunção ventricular e que
os sinais e sintomas de IC estão presentes em 25% dos casos de IM (25).
Estudos

realizados

com

animais

apontaram

que

61% dos

animais

desenvolveram IC seis meses após IM (26-28).
Considerada um problema epidemiológico crescente e uma importante
fonte de morbidade, mortalidade e despesas com a saúde, a IC é responsável
por até 20% das causas de internação hospitalar em pacientes com idade
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acima de 60 anos (29). Esse crescimento é em parte atribuível a uma mudança
demográfica, uma vez que a IC é mais prevalente em idosos (30).
Conhecida como uma síndrome clínica complexa e multifatorial, a IC é
caracterizada pelo prejuízo da ejeção ou enchimento dos ventrículos esquerdo
ou direito, sendo mais comum no esquerdo. Essa disfunção é muito
característica na cardiomiopatia chagásica (2, 31, 32).
As principais manifestações clínicas da IC são: intolerância aos
exercícios físicos, retenção de líquidos e fenômenos congestivos (25). Ela é
categorizada em 4 classes, propostas pela New York Heart Association, que
estratificam o grau de limitação imposto pela doença e quanto ela interfere na
qualidade de vida do paciente.

Tabela 1 - Classificação dos sintomas - New York Heart Association

Classe

Sintomas
Ausência de sintomas (dispneia) durante atividades

Classe I

cotidianas. A limitação para esforços é semelhante à
esperada em indivíduos normais;

Classe II

Sintomas desencadeados por atividades cotidianas;

Classe III

Sintomas desencadeados em atividades menos intensas
que as cotidianas, ou em pequenos esforços;

Classe IV

Sintomas em repouso.
Fonte: Bocchi et al., 2012 (33)

Além da classificação baseada em manifestações clínicas, consideramse quatro estágios principais de IC que podem estar direta ou indiretamente
associados a diferentes mecanismos etiológicos:
Estágio A - Pacientes sob risco de desenvolver IC, mas ainda sem doença
estrutural perceptível e sem sintomas atribuíveis à IC
Estágio B - Pacientes que adquiriram lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem
sintomas atribuíveis à IC.
Estágio C - Pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou
pregressos de IC.
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Estágio D - Pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional e
que requerem intervenções especializadas ou cuidados paliativos.

A identificação da etiologia da IC torna-se fundamental para avaliação do
prognóstico e escolha das opções de tratamento.

Tabela 2 - Etiologia da IC
Etiologia

Situação Clínica
Especialmente na presença de fatores de

Doença Isquêmica

risco, angina ou dis funç ão segmentar.
Frequentemente associada à hipertrofia

Hipertens ão art erial

ventricular e à fração de ejeção preservada
Especialmente na presença de dados

Doença de Chagas

epidemiológicos sugestivos
Diabetes, hipo/hipertireoidismo, Cushing,

Doenças Endócrinas

insuficiência adrenal, feocromocitoma,
hipersecreção hormônio de crescimento.
Hipertrofia, dilatada, restritiva e displasia

Cardiomiopatia

arritmogênica do ventríc ulo direito.
Bloqueadores do canal de cálcio, agentes

Drogas

citotóxicos
Álcool, cocaína, microelementos (mercúrio,

Toxinas

cobalto e arsênio)
Deficiência de selênio, tiamina, camitina,

Nutricional

obesidade, caquexia

Infiltrativa

Sarcoidose, amiloidose, hemocromatose

Doença extra-cardíaca

Outras

Fístula arteriovenos a, doença de Paget,
anemia
Periparto, miocardiopatia do HIV, doença
renal crônica

Fonte: Bocchi et al., 2012 (33)

As indicações de tratamento variam de acordo com o resultado de uma
série de avaliações envolvendo a etiologia, a classe funcional, o estágio
principal e a presença de outras doenças associadas. As opções disponíveis
são: combinações

farmacológicas, tratamento

cirúrgico, transplante do
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miocárdio e implante de marcapasso (MP). Cerca de 60% dos casos de IC
necessitam de implante cardíaco (34).
A presença de IC aumenta em 36,5% a chance de desenvolvimento da
Fibrilação atrial (FA), a arritmia mais frequente nesses pacientes (35). Essa
associação pode determinar o agravamento dos sintomas, aumentando o risco
de tromboembolismo e piora do prognóstico global (91 , 149). O manejo da FA
em pacientes com IC tem três objetivos principais: o controle da frequência
cardíaca, a correção do distúrbio do ritmo e a prevenção de tromboembolismo
(36, 37)
A FA, doença que afeta cerca de 70% das pessoas com idade acima dos
60 anos, ocorre quando anormalidades eletrofisiológicas alteram o tecido atrial
e promovem a formação/propagação anormal do impulso elétrico e esta
alteração apresenta um alto risco de acidente vascular cerebral (AVC isquêmico ou hemorrágico) (38, 39). Em cirurgias para revascularização do
miocárdio a FA é uma complicação que ocorre em 5 a 40% dos casos (40).
Com um avanço significativo em relação à ultima década, a atual
prevalência da FA é de 5,5%, com um salto para 8% após os 80 anos de idade.
Apesar de na maioria dos casos a FA apresentar-se assintomática, os
principais sintomas são: palpitações, cansaço e redução da capacidade de
exercício. A forma mais frequente de apresentação é a FA permanente (casos
em que as tentativas de reversão ao ritmo sinusal não são mais instituídas),
ocorrendo em aproximadamente 40 a 50% dos pacientes, seguida pelas
formas paroxísticas (que são revertidas espontaneamente ou com intervenção
médica em até 7 dias de seu início) e persistentes (com duração superior a 7
dias) (41-43).
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Figura 1 - Prevalência de fibrilação atrial associada ao avanço na idade.
Fonte: Zimerman et al., 2009 (44)

As abordagens terapêuticas mais utilizadas para tratamento da FA são:
combinações farmacológicas, em especial as anticoagulantes (ACO), ablação
por cateter, procedimento cirúrgico ou implante de aparelhos de estimulação
cardíaca artificial (marcapasso – MP, cardioversor desfibrilador implantável CDI e ressincronizador cardíaco - RSS). A escolha do tratamento varia de
acordo com as características clínicas, ecocardiográficas e dos resultados de
tratamentos anteriores (44-47).
A relação causal entre FA e IC ainda não está plenamente estabelecida,
porém a associação das duas doenças pode ser parcialmente explicada pelos
fatores de risco em comum e pelo processo patogênico semelhante nas duas
condições clínicas (48, 49). A elevada incidência de FA nos pacientes com IC
pode ser influenciada por inúmeros fatores como efeitos hemodinâmicos,
sobretudo a dilatação atrial e a disfunção diastólica, ativação neuro-humoral,
inflamação, estresse oxidativo e fatores genéticos (50, 51).
Na associação entre FA e IC o implante de aparelhos de estimulação
cardíaca artificial pode proporcionar significativa melhora dos sintomas (52, 53).
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1.2.

Comorbidade Cardiovascular e Funções executivas

Estudos

apontam o

prejuízo

cognitivo

como

consequência

de

comorbidades cardiovasculares (54-56), sobretudo IC, FA e AVC (57-59). Os
déficits cognitivos são encontrados em até 73% das pessoas com IC e estão
associados ao aumento do número de hospitalizações e outros desfechos
negativos (60).
Quanto às FE, mesmo os prejuízos mais discretos podem atingir até
76% dos pacientes, o que afeta diretamente a recuperação funcional desses
indivíduos (61). Cerca de 50% dos pacientes com IC, que apresentam FA como
complicação clínica, tem impacto negativo sobre o funcionamento da atenção e
da velocidade de processamento (62).
As

dificuldades

estão

relacionadas

aos

comportamentos

de

autocuidado, como identificação de sintomas, aderência ao tratamento
proposto, compreensão das orientações de tratamento, tomada de decisão e
iniciativa de procura de atendimento (63).
Vogels (64) associou a IC aos prejuízos da memória e da atenção, com
impacto direto nas práticas de um autocuidado eficaz.

Grande parte dos

pacientes pode não reassumir suas atividades prévias, o que se traduz em
uma das principais causas de perda funcional (65, 66).
Considerando que em determinadas situações a alternativa mais eficaz
para o tratamento da FA, associada ou não à IC, é o implante de um dispositivo
cardíaco, não podemos deixar de mencionar que, apesar da melhorados
sintomas, têm-se um impacto negativo relacionado às emoções. O período logo
após o implante é, emocionalmente, o mais aversivo e desafiador devido às
diversas adaptações físicas e emocionais necessárias. Para a maioria dos
pacientes, ansiedade e depressão são as principais respostas emocionais
durante o primeiro ano após o implante (67-69). Em geral as mulheres
apresentam mais sintomas que os homens (70).
Um estudo recente realizado no Instituto do Coração da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo – InCor/FMUSP demonstrou que os
pacientes apresentavam, em graus variados, uma série de características que
apontam impacto psicológico negativo, relacionadas à doença e ao CDI, tais
como identificação da cardiopatia de base como algo que afeta a vida;
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atribuição maior de sintomas à cardiopatia; maiores preocupações e
consequências emocionais aversivas ao adoecimento; maior probabilidade de
percepção da cardiopatia como algo ameaçador à vida; percepção da
cardiopatia de base como algo que afeta mais a vida do que o CDI; relação do
CDI com consequências graves, que afetam a própria vida. As taxas
relacionadas aos transtornos emocionais identificadas neste trabalho foram
mais elevadas do que as relatadas na literatura: ansiedade 40%, depressão
25%, distress 34% e personalidade Tipo D 34% (71).
É comum pacientes deprimidos terem declínio cognitivo e, se a
depressão estiver associada à comorbidades cardiovasculares, pode haver
maior predisposição para o desenvolvimento de demências, em especial as do
tipo vascular (7, 72-74). Já em casos de demência instalada, a presença da
DCV tem uma influência significativa no agravamento do declínio cognitivo (75).
Estudos revisados por Yzquierdo (76) relacionam as emoções ao
desenvolvimento e ao bom funcionamento da memória de trabalho, que é
essencial para o aprendizado de novas atividades e armazenamento de
informações nas memórias de curto e de longo prazo. Há indícios de que o
estado emocional do indivíduo interfere diretamente no funcionamento da
memória e de outras funções cognitivas essenciais para o domínio das
atividades básicas e instrumentais da vida diária.
Há dados indicando que quanto maior o número de comorbidades
menor o envolvimento dos pacientes com o manejo de seu tratamento (77).
Assim, a presença desses fatores, associados a um déficit executivo, expõe o
paciente a maiores dificuldades para planejar estratégias de enfrentamento, o
que pode gerar ansiedade, depressão, raiva, impulsividade e baixa autoestima
(70, 78).
Os déficits executivos provocados pela associação da IC e FA podem
ser parcialmente explicados pela

presença de

sintomas depressivos,

diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro e alterações da perfusão cerebral
(79-81). Portanto, este perfil clínico torna-se um fator preocupante, uma vez
que está presente em até três quartos dos pacientes que procuram tratamento,
como também se associa a um aumento do risco mortalidade (82).
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2. JUSTIFICATIVA
A literatura aponta que a associação entre IC e FA pode evoluir com
redução do fluxo sanguíneo no cérebro (79). Em consequência, o que pode
influenciar na funcionalidade e na aderência ao tratamento. Pacientes com este
perfil relatam dificuldades relacionadas ao raciocínio e à capacidade de tomar
decisões (83). Tais dificuldades podem causar impacto negativo na qualidade
de vida.
Assim, a avaliação do perfil executivo pode esclarecer dificuldades
relacionadas à

realização de tarefas diárias, incluindo a gestão de

medicamentos, recomendações de autocuidado (84) e adesão ao tratamento.
Tais informações poderão auxiliar no planejamento de um tratamento
individualizado e mais efetivo.
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3. OBJETIVO

3.1.

Objetivo Geral



Investigar o perfil do funcionamento executivo (planejamento, tomada de
decisão, flexibilidade mental, controle inibitório, atenção e memória) de
pacientes com FA e IC.

3.2.

Objetivos Específicos



Caracterizar o perfil do funcionamento executivo em pacientes com FA e
IC comparados a indivíduos sem DCV;



Investigar se o funcionamento executivo dos indivíduos com FA e IC é
equiparável ao dos que têm cada uma dessas doenças isoladas;



Investigar em que medida os eventuais prejuízos influenciam na
funcionalidade desses grupos.

Hipóteses


O prejuízo relacionado às FE associa-se tanto à FA quanto à IC;



O prejuízo das FE é mais pronunciado quando há associação dessas
duas condições;



O prejuízo

das

FE

interfere

na

funcionalidade

do

indivíduo.
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1.

Delineamento da pesquisa

Trata-se de estudo observacional, comparativo, de coorte transversal,
que avaliou o funcionamento executivo de pacientes com FA e IC, em
condições de doença única e de comorbidade, comparados a dois gruposcontrole, com e sem dispositivo cardíaco (MP e CDI), pareados por faixa etária
e variáveis sócio demográficas.

4.2.

Caracterização da amostra

A amostra foi composta por 195 indivíduos, com idade entre 60 a 80
anos, recrutados no ambulatório da Unidade de Estimulação Cardíaca Artificial
- UECA do InCor/FMUSP e os controles foram recrutados em um programa
social para idosos desenvolvido em uma cidade do interior de São Paulo.

Grupo 1 - 75 controles

40 Sem MP e, FA e IC
35 Com MP, sem FA e IC

Grupo 2 – 40 pacientes com dispositivo cardíaco e FA
Grupo 3 – 40 pacientes com dispositivo cardíaco e IC
Grupo 4 – 40 pacientes com dispositivo cardíaco e FA e IC

12

Pacientes e
controles
recrutados
N: 195

Excluídos por
AVC
N: 4

Pacientes
avaliados
N: 191

Controles
incluídos
N: 75

Sem MP, FA e
IC
N: 40

FA Incluídos:
N: 40

FA e IC
Incluídos N: 39

IC Incluídos
N: 37

Com MP, sem
FA e IC
N: 35

Figura 2 – Fluxograma de seleção da amostra

4.3.


Critérios de inclusão

Aceitar participar da pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e
esclarecido.



Ter idade mínima de 60 anos



Sexo masculino ou feminino



Ser capaz de compreender e responder os questionários.



Diagnóstico de FA e/ou IC classe funcional III ou IV segundo a New York
Heart Association (grupo 2, 3 e 4)
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4.4.


Critérios de exclusão

Histórico de AVC ou traumatismo crânio-encefálico (TCE) grave com
repercussões clínicas.



Histórico de dependência de álcool ou de outras substâncias psicoativas
(exceto tabaco).



Pacientes cuja gravidade da depressão implique risco iminente de
suicídio.



Transtorno psiquiátrico grave, exceto depressão e ansiedade (ex:
Demência e esquizofrenia)

4.5.

Coleta de dados
Os participantes com DCV e dispositivo cardíaco foram recrutados no

ambulatório UECA – InCor/FMUSP e avaliados por uma neuropsicóloga
treinada previamente na aplicação dos instrumentos.

Os participantes do

grupo-controle foram recrutados em um programa social para idosos
desenvolvido em uma cidade do interior de São Paulo.
As sessões de avaliação foram realizadas individualmente com duração
de uma hora. A aplicação dos instrumentos ocorreu de acordo com a ordem
descrita na tabela 3. Todos os participantes incluídos no estudo estavam sem
acompanhantes no momento da avaliação. Os testes foram aplicados em
cadernos específicos, os dados (brutos e ponderados) digitados em planilhas
Excel e transferidos para planilha SPSS para análise estatística.

14

4.6.

Instrumentos
Tabela 3 - Instrumentos utilizados seguindo a ordem de aplicação.

Instrumento

Avaliação

Estudo
original

Validação no
Bra sil

Ficha de identific ação

Colet a de dados pessoais

Elaborado
pelo autor

Elaborado pelo
autor

HADS

Depressão e Ansiedade

Zigmond,
1983 (85)

Botega,1995 (86)

Bateria Cognitiva Breve

Memória imediata e tardia
após interferência, curva de
aprendizagem e
reconhecimento, desenho do
relógio

Nitrini, et. al.,
1994;2004
(87)

Nitrini, et. al.,
1994;2004 (87)

Desenho do relógio

Compreensão, planejamento
e memória

Roth, 1986
(31)

Bottino et. al.,
2001 (2)

FAS

Fluência verbal e memória
semântica

Spreen e
Strauss, 1998
(18)

Spreen e Strauss,
1998 (18)

Cubos – Subteste da
Escala Wechsler de
Inteligência para adultos
WAIS-III

Habilidades visuoespaciais,
palnejamento e organização
perceptual

Wechsler,
1981 (88)

Nascimento, 2000
(89)

Wechsler,
1981 (88)

Nascimento, 2000
(89)

Dígitos (ordem diret a e
inversa) Subteste da
Escala Wechsler de
Inteligência para adultos
WAIS-III

Ordem direta: Atenção,
memória operacional e
concentração
Ordem inversa: Atenção,
memória operacional e
flexibilidade mental

Teste de Boston

Linguagem e percepção
visual

Goodglass, et.
al., 2001 (90)

Goodglass, et. al.,
2001 (90)

Teste Wisconsin de
Classificação de Cartas

Capacidade de racioc ínio
abstrato e flexibilidade
mental

Heat on, 1981
(91)

Cunha, 2005 (92)

Teste de Stroop (Stroop
test)

Cont role inibitório e
velocidade de
processamento

Stroop, 1935
(93)

Capovilla et al.
2005 (94)

DAFS-B R

Funcionalidade
(ABVD e AIV D)

Loewenstein e
Cols (1989)

Pereira, Oliveira,
Diniz, Forlenza e
Yassuda (2010)

HADS: - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; FAS: Fluência verbal; WAIS-III: Escala de Inteligência Wechsler
para Adultos; DAFS-BR: Versão Brasileira da Direct Assessment of Functional Status – DAFS-R; ABVD: Ativ idades
básicas vida diária; AIVD: Atividades instrumentais da vida diária.
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4.6.1. Descrição dos instrumentos
Ficha de identificação: Questionário elaborado para coleta de dados clínicos,
incluindo medicações em uso, comorbidades e lateralidade (destra, cruzada,
indefinida ou sinistra) (anexo 1).
HADS: (Anexo B) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, composta por
14 itens, 7 referentes à escala de ansiedade e 7 de depressão na última
semana. Esse instrumento considera exclusivamente o estado emocional, não
recorrendo a sintomas somáticos ou vegetativos. Resultados são expressos
por meio de escala Likert de quatro pontos (0 -3). Escores entre 0 e 7 significam
ausência de ansiedade/depressão; 8 a 10, ansiedade/depressão leve; 11 a 15
ansiedade/depressão moderada e 16 a 21 ansiedade/depressão grave (86).
Bateria Cognitiva breve: O examinador apresenta uma lista de 10 figuras e
solicita a identificação. Após a leitura é feita a evocação livre, por um período
máximo de 90 segundos. O procedimento é repetido duas vezes. A pontuação
é obtida pela soma das palavras evocadas nas três tentativas. Esse teste
avalia a memória episódica e os três resgates consecutivos avaliam a curva de
aprendizagem, a

evocação

tardia

da

lista

de

palavras

apresentada

anteriormente é feita por período máximo de 90 segundos. Após a evocação
espontânea, as 10 figuras são apresentadas em meio a 10 distratores, o
participante deve apontar quais são as pertencentes à lista apresentada
anteriormente (87).
Desenho do relógio: Em uma folha de papel em branco é solicitado que o
paciente faça o desenho de um relógio com todos os números e os ponteiros
marcando 11:10h (31). A pontuação varia 0 a 3, de acordo com os itens
solicitados: circulo, números, ponteiros marcando corretamente a hora
indicada.
Fluência Verbal – F.A.S.: avalia a fluência verbal solicitando respostas dentro
de uma categoria fonológica (palavras começadas com F, A, S) em um
determinado período de tempo, 1 minuto por letra. É um teste sensível para
avaliar funções do lobo frontal. Sofre influência de escolaridade, pois espera-se
que quanto maior o tempo de escolaridade, melhor o desempenho (18).
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Escala Wechsler de Inteligência para adultos (89)
Subteste cubos: Com a utilização de cubos contendo faces vermelhas
e brancas, o examinando deverá reproduzir figuras bidimensionais com nível
de complexidade gradativo. Há um tempo limite para a execução de 14
modelos, que são apresentados um por vez, com interrupção após três erros
consecutivos.
Subteste dígitos (ordem direta e inversa): Na fase direta, são dadas
verbalmente ao examinando uma série numérica que ele deverá repetir. O nível
de complexidade é crescente. Já na fase indireta, a série numérica deverá ser
repetida na forma inversa.
Teste de nomeação de Boston – versão resumida: O respondente deve
nomear as 15 figuras que lhe são apresentadas (árvore, cama, apito, flor, casa,
canoa, escova de dente, vulcão, máscara, camelo, gaita, pegador de gelo,
rede, funil, dominó) (90).
Teste Wisconsin de Classificação de Cartas: O teste é composto por dois
baralhos de 64 cartões, mais quatro cartões modelos, cada um contendo
figuras que podem variar quanto à forma (Triângulo, círculo, cruz ou estrela),
número (de uma a quatro figuras) e cor (vermelho, azul, amarelo e verde). A
tarefa consiste na combinação desses cartões de acordo com critérios préestabelecidos que deverão ser deduzidos pelo examinando de acordo com o
feedback do aplicador (certo ou errado). Serão examinados os números de
erros totais e perseverativos, respostas perseverativas e de nível conceitual
(respostas corretas em blocos de pelo menos três acertos consecutivos),
categorias completas e perda de setting (de cinco a nove acertos consecutivos
seguidos de um erro) (92).

Neste trabalho foi utilizada a versão reduzida

proposta por Nelson (32).
Teste Stroop de cores: O sujeito deve dizer o mais rapidamente possível as
cores de uma série de retângulos impressos em uma folha (cartão I), depois
deve dizer as cores em que palavras neutras são impressas em uma segunda
folha (cartão II), e, finalmente, dizer as cores das tintas em que nomes
conflitantes de cores são escritos, como por exemplo, a palavra “marrom”
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impressa em tinta verde (cartão III). O dado bruto corresponde ao tempo em
segundos utilizado para a realização de cada etapa (94).
DAFS-BR (Direct Assessment of Functional Status – DAFS-R): Avalia
desempenho funcional de forma objetiva. Contém seis domínios, cada um
composto de subdomínios com pontuações específicas e escore total que varia
de 0 a 106 pontos. Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho. A versão
brasileira (que excluiu o subdomínio “habilidades de transporte”) mantém as
características psicométricas originais, é estável e capaz de diferenciar
indivíduos cognitivamente preservados dos que

têm comprometimento

cognitivo leve ou doença de Alzheimer.

4.7.

Análise dos Dados

Os dados foram analisados através do programa Statistical Package for
Social Science (SPSS) versão 24 para Windows. Os escores utilizados foram
os valores brutos de cada teste, ou o tempo utilizado para concluir a tarefa.
Inicialmente foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov para identificar se a
amostra apresentava distribuição normal. Para os dados que não apresentaram
distribuição normal, foram usados testes não paramétricos.
O teste Kruskall-Wallys foi utilizado para analisar o perfil cognitivo entre
os cinco grupos das variáveis quantitativas, seguido do teste Mann-Whitney
com a finalidade de analisar os dados com grupos 2 a 2. Primeiramente foram
comparados os participantes portadores de MP, com e sem FA e IC.
Sequencialmente, a comparação foi entre os grupos com FA e IC (doença
isolada e comorbidade) em comparação a indivíduos saudáveis sem MP, FA e
IC. As variáveis qualitativas foram analisadas por meio do teste qui-quadrado
de Pearson ou do teste exato de Fisher.
Considerando que a escolaridade, idade e gênero podem interferir no
desempenho da cognição, todas as análises das FE e funcionalidade
consideraram essas características como covariáveis de confusão. Para este
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tipo de análise foi utilizado a análise de covariância (ANCOVA). Foi
determinado um alfa de 5% para significância estatística em todas as análises.

4.8.

Considerações éticas

O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética e Pesquisa da Faculdade de
Medicina

da

Universidade

de

São

Paulo

sob

o

número

CAAE

40864115.2.0000.0068. Todos os participantes receberam esclarecimentos,
verbal e por escrito, sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Foram
orientados de que a participação seria voluntária e que, caso não
concordassem em prosseguir, não haveria prejuízos em seu tratamento.
Somente após a leitura, explicação e assinatura do termo de consentimento, na
presença da investigadora, os sujeitos foram incluídos. Por se tratar de um
estudo observacional e não envolver nenhum procedimento invasivo ou exame
complementar, não houve risco significativo de natureza psíquica ou física.

RESULTADOS

Foram incluídos no estudo 191 pacientes, com uma média de 69,1 anos
de idade (mínimo: 60; máximo: 82). Do total, 79% usavam MP, sendo que 56%
desses, há mais de 60 meses.
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Tabela 4 - Caracterizaç ão da amostra.
Controle S
(N=40)

Controle MP
(N=35)

FA
(N=40)

Fa e IC
(N=39)

IC
(N=37)

Valor de p

70
(60 - 82)

70
(62 – 79)

70
(60– 82)

66
(60 – 80)

67
(60 – 78)

0,084 &

Feminino

37 (92,5%)

15 (42,9%)

13 (32,5%)

12 (32,5%)

21 (56,8%)

Masculino

3 (7,5%)

20 (57,1%)

27 (67,5%)

27 (67,5%)

16 (43,2%)

Anos de educação

8,6
(2,0 – 20,0)

6,2
(2,o – 15,0)

5,3
(2,0 – 24,0)

6,2
(1,0 – 16,0)

6,7
(1,0 – 16,0)

0,013&

Lateralidade cerebral destra

37 (92,5%)

32 (91,42% )

36 (90,0%)

35 (87,5%)

35 (94,5)

0, 880 §

Presença de HAS

17 (42,5%)

8 (22, 8%)

3 (7,5%)

26 (65,0%)

24 (64,9%)

< 0,001 β

Presença de DM

1 (2,5%)

12 (34,3%)

11 (27,5%)

14 (35,0%)

15 (40,5%)

< 0,001 §

Tabagismo atual e prévio

1 (2,5%)

4 (11, 4%)

3 (7,5%)

2 (5,0%)

9 (24,3%)

0,014 §

Presença de doença de
Chagas

0 (0,0 %)

12 (31,6%)

0,002 §

Variável
Idade
Gênero

< 0,001 §

8 (22,9%)

11 (27,5%)

17 (42, 5%)

Nota: Dados representados em mediana e quartis (25% - 75%); frequência (porcentagem simples%); § teste exato Fisher; β teste de Pearson; & teste Kruskal Wallis; DM: diabetes melitus; HAS:
Hipertensão arterial sistêmica.
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Cerca de 51% dos pacientes eram do sexo feminino, com uma média de
6 anos de escolaridade (variando entre 2 e 20 anos). Apesar de a composição
total da amostra ser 51% do sexo feminino, na comparação entre os grupos
encontramos diferenças significativas entre os sexos (p < 0,001), anos de
escolaridade (p = 0,013), presença de HAS (p < 0,001), presença de DM (p =
0,001), tabagismo (p = 0,014) e doença de Chagas (p = 0,002). Quanto à
lateralidade cerebral, não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,
880) na comparação entre os 5 grupos.

Tabela 5 - Medicações em uso.
Controle
S
(n=40)
0
(0,0%)

Controle
MP
(n=35)
9
(25,7)

FA
(n=40)

FA + IC
(n=39)

IC
(N=37)

Valor de
p

5
(12,5% )

11
(28,2% )

13
(35,1% )

< 0,001 §

Betabloqueador

1
(2,5%)

2
(5,7%)

9
(22,5% )

32
(82,0% )

33
(89,1% )

< 0,001 §

IECA

3
(7,5%)

0
(0,0%)

1
(2,5%)

14
(35,8% )

11
(29,7% )

< 0,001§

BRA

8
(20,0% )

0
(0,0%)

0
(0,0%)

11
(28,2% )

16
(43,2% )

< 0,001 β

Bloqueadores BCC

0
(0,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

2
(5,1%)

3
(8,1%)

0,078 §

Diurético

0
(0,0%)

2
(5,7%)

0
(0,0%)

12
(30,7% )

13
(35,1% )

< 0,001 §

Vasodilatador

2
(5,0%)

0
(0,0%)

1
(2,5%)

7
(17,9% )

9
(24,3%)

<0,001 §

Antiarrítmico

0
(0,0%)

2
(5,7%)

10
(25,0% )

1
(2,5%)

0
(0,0%)

1,000 §

Antihipertensivo

2
(2,5%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

15
(38,4% )

5
(13,5%)

< 0,01 §

Antiinflamatório

1
(2,5%)

9
(25,7% )

0
(0,0%)

5
(12,8% )

11
(29,7% )

< 0,001 §

ACO

0,0%
(0,0%)

0
(0,0%)

22
(55,0%)

30
(76,9% )

6
(16,2% )

< 0,001 §

5
(12,5% )

0
(0,0%)

0
(0,0%)

12
(30,7% )

16
(43,2% )

< 0,001 §

Ansiolítico

3
(7,5%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

1
(2,5%)

0
(0,0%)

0,151§

Antidepressivo

4
(10,0% )

19
(54,2% )

3
(7,5%)

2
(5,1%)

6
(16,2% )

< 0,001 §

Medicamentos em
uso
Hipoglicemiantes

Estatina

Nota: Dados representados em mediana e quartis (25% - 75%); frequência (porcentagem simples%); § teste exato
Fisher; β teste de Pearson; & teste Kruskal Wallis; IECA - (Inibidor da enzima conversora de angiotensina); BRA bloqueador de renina angiotesina; BCC - bloqueadores dos canais de cálcio; ACO: Anticoagulante
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A tabela 5 apresenta os dados relacionados às medicações utilizadas
pelos participantes do estudo. A indicação de combinações medicamentosas
para os pacientes com comorbidades cardiovasculares é frequente, portanto
encontramos

diferença

estatisticamente

significativa

no

uso

de

hipoglicemiantes (p < 0,001), betabloqueadores (p <0,000), IECA (p < 0,001),
BRA (p < 0,001), diuréticos (p < 0,001), vasodilatadores (p < 0,001), antihipertensivos (p < 0,01), anti-inflamatórios (p <0,01 §), ACO (p < 0,001) e
estatinas (p < 0,001 ), quando comparados aos controles. Por outro lado, não
encontramos diferença em relação aos antiarrítmicos, bloqueadores de BBC e
antidepressivos.

22

Tabela 6 - Caracterização do perfil cognitivo.
Controle S
(n=40)

Controle MP
(n=35)

FA
(n=40)

FA+IC
(n= 40)

IC
(n=37)

Valor de p
(ANOVA)

10 (10 - 10)

10 (10 - 10)

9,9 (7 – 10)

9,9 ( 8 – 10)

9,8 (5 - 10)

0,233

Mem. Incidental

5,3 (3 -8 )

5,3 (3 – 8)

5,1 (2 – 9)

5,6 ( 2 – 9)

5,1 (3 - 8)

0,264

Mem. Imediata

7 ( 5 – 10)

7 ( 5 – 10)

6,7 ( 3 – 9)

7,3 ( 2 – 9)

7,1 (5 - 10)

0,159

Dígitos

11 ( 6 – 19)

9,8 (6 -17)

8,6 (9 – 13)

9,6 (4 - 17)

9,2 (5 - 14)

0,020

Aprendizagem

8,2 (6 – 10 )

7,3 (3 – 10 )

7,7 (3 – 10)

8,0 ( 0 – 10)

7,8 (4 - 10)

0,188

7 (6 – 9)

6,5 (0 – 10)

6, 6 (1 – 10)

7,2 (0 – 10)

6,7 (4 - 10)

0,232

Reconhecimento

9,9 (8 -10)

9,1 (3 -10)

9,3 (3 – 10)

9,5 (6 - 10)

9,5 (5 - 10)

< 0,001

FAS

12 (4 – 28)

6,2 (0 – 18)

7, 6 (0 – 20)

8,5 (10 - 17)

8,1 (0 - 17)

< 0,001

Relógio

2,9 (2 – 3)

2,7 (1 – 3)

2,4 (0 – 3)

2,6 (1 - 3)

2,6 (1 - 3)

< 0,004

25 (9 – 52)

16,3 ( 6 – 35)

10,6 (0 – 48)

14,6 (7 - 39)

12,7 (4 - 37)

< 0,001

Categorias

1,7 (0 – 5)

1,4 (0 – 5)

1,4 (0 – 5)

1,4 (0 - 4)

1,1 (0 - 5)

0,346

Acertos

39 (2 -57)

33,6 (13 – 58)

31, 6 (15 – 56)

32,8 (14 - 54)

Erros

25 (1 – 49)

30,4 (6 – 51)

32,3 (8 – 49)

31,1 (10 - 50)

%Erros

39 (10- 75)

46,5 (9 – 79)

49 (12 – 77)

48,3 (15 - 78)

Variável
Bateria Cognitiva Breve
Nom. e Perc epção

Mem. Tardia

Cubos
Teste Wisconsin

32,0 (15 56)
32,0 (8 - 49)
50,0 (12 76)

HADS: - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; FAS: Fluência verbal; DAFS-BR: Versão Brasileira da Direct Assessment of Functional Status – DAFS-R.

0,529
0,265
0,337
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Tabela 7 - Caracterização do perfil cognitivo (continuação).
Controle S
(n=40)

Controle MP
(n=35)

FA
(n=40)

FA+IC
(n= 40)

Tempo 1

19,3 (12 -29)

26,4 (12 – 57)

28,9 (13 – 84)

30,2 (18 – 108)

29,2 (16 – 58)

< 0,001

Tempo 2

25,3 (16 -49)

33,7 (14 – 88)

35,1 (14 – 62)

36,2 (18 – 90)

35,5 (20 – 60)

< 0,001

Tempo 3

35,8 (15 -55)

43,0 (23 – 80)

48,9 (24 – 103)

44,4 (19 – 88)

47,7 (18 – 85)

0,002

Erros

2,7 (2 – 24)

2,0 (2 – 2)

2,1 (20- 8)

3,8 (1-24)

4,7 (2 - 24)

< 0,001

68,4 (46 - 84)

62,7 (32 - 84)

58,5 (29 - 89)

64,6 (29 – 86)

63,5 (42- 90)

0,193

14,8 (5 – 16)

13,6 (5 – 16)

12,6 (3 – 16)

13,3 ( 5 – 16)

13,1 (5 – 16)

0,369

Comunicação

6,7 (2 – 13)

5 (2 – 15)

4,0 (2 – 12)

4,0 (3 – 13)

4,0 (2 – 10)

0,000

Hab. finanças

19,0 (8 – 28)

16,0 (3 – 29)

16,0 (8 – 28)

17,0 (8 – 27)

16,0 (5 – 28)

0,534

Hab. compras

15,0 (8 – 20)

13,0 (8 – 20)

12,0 (4 – 20)

13,1 (8 – 20)

12,7 (7 – 20)

0,035

Hig. pessoal

13,0 (8 – 13)

13,0 (7 – 13)

12,6 (8 – 13)

12,9 (8 – 13)

12,8 (10 – 13)

0,293

Alimentação

10 (7 – 10)

9,0 (6 – 10)

9,6 (8 – 10)

9,8 (7 – 10)

9,5 (8 – 10)

0,211

14,3 (11 – 15)

13,2 (7 – 15)

12, 6 (6 – 15)

13,2 (7 - 15)

12,9 (8 - 15)

< 0,001

5,5 (0 – 10)

6,6 (1 – 20)

5,0 (0 – 26)

5,5 (0 – 14)

5,0 (1 – 14)

0,009

Variável

IC
(n=37)

Valor de p
(ANOVA)

Teste de Stroop (em segundos)

Escala DAFS-BR
Orientação

Teste de Boston
HADS

HADS: - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; FAS: Fluência verbal; DAFS-BR: Versão Brasileira da Direct Assessment of Functional Status – DAFS-R.
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Tabela 8 - Comparação do desempenho cognitivo entre os grupos
Comparações
entre os
grupos

Instrumentos

HADS

Teste
de
Boston

Teste
Stroop
1

Teste
Stroop
2

Teste
Stroop
3

Comunicação

Hab.
Compra s

0,002

0,010

0,040

0,001

ns

0,007

0,007

0,003

0,010

<0,001

0,010

ns

0,032

ns

ns

ns

ns

<0,001

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

<0,001

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,047

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Dígitos

Reconhecimento

FAS

Relógio

Cubos

Controle x FA

0,034

0,015

<0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,008

0,004

Controle x FA
e IC

ns

ns

0,05

ns

< 0,001

< 0,001

0,002

Controle x IC

ns

ns

<0,000

ns

< 0,001

0,002

ns

<0,001

<0,001

ns

0,024

FA x FA e IC

ns

ns

ns

ns

FA x IC

ns

ns

ns

0,041

ns

ns

ns

ns

Controle S x
Controle MP

Controle MP x
FA
Controle MP x
FA e IC
Controle MP x
IC

0,020

0,018

ns

DAFS -BR

ns
ns
ns

FA: Fibrilação atrial; IC: Insuficiência cardíaca;S: Saudável; MP: Marcapasso; HADS: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; FAS: Fluência verbal; DAFS-BR: Versão Brasileira da Direct
Assessment of Functional Status – DAFS-R.
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A tabela 6 e 7 apresentam o desempenho dos pacientes na avaliação
cognitiva. Considerando que os anos de escolaridade podem interferir no
desempenho da cognição, todas as análises das funções executivas e
funcionalidade consideraram os anos de escolaridade, idade e gênero como
variáveis de confusão.
A tabela 8 é composta pelas diferenças apresentadas na comparação
entre os grupos. Os indivíduos com FA, FA associada à IC, e IC, quando
comparados ao grupo controle, apresentaram diferenças estatisticamente
significativas, porém em funções distintas.
Nos pacientes com FA as diferenças estavam relacionadas aos testes de
dígitos (p = 0,034), de reconhecimento (p = 0,015), FAS (p < 0,001), do
desenho do relógio (p < 0,001), dos cubos (p < 0,001), aos testes de Boston (p
< 0,001) e de Stroop nas três etapas (p < 0,008; p < 0,004; p < 0,002) sendo a
primeira e a segunda mais fáceis e a terceira mais complexa.

Ou seja,

apresentaram diferença significativa em testes que avaliaram, respectivamente,
a memória operacional, a atenção, a memória tardia, a memória semântica, a
fluência verbal, a compreensão, o planejamento e a habilidade visuoespacial, a
percepção visual e a linguagem, o controle inibitório e a velocidade de
processamento.
Quanto aos pacientes com FA associada à IC, esses demonstraram
diferenças relacionadas aos testes FAS (p = 0,05), cubos (p < 0,001), teste de
Boston (p < 0,001) e teste de Stroop nas três etapas (p = 0,002; p < 0,001; p =
0,145, respectivamente). Esses testes avaliaram, respectivamente, a memória
semântica, a fluência verbal, o planejamento e a habilidade visuoespacial, a
percepção visual e a linguagem, o controle inibitório e a velocidade de
processamento.
Os pacientes com IC demonstraram o mesmo desempenho do grupo de
pacientes com FA e IC, com as diferenças relacionadas às mesmas funções:
FAS (p < 0,001), cubos (p < 0,001), teste de Boston (p = 0,002) e teste de
Stroop, nas três etapas (p = 0,001; p < 0,001; p = 0,002, respectivamente).
O grupo de pacientes com FA difere do grupo de pacientes com IC nos
resultados da primeira fase do teste Stroop (p <0,001). Obtivemos o mesmo
resultado na comparação dos grupos de FA associada à IC e de IC como
doença única (p < 0,001).
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No grupo de pacientes portadores de MP sem FA e IC, quando
comparados ao grupo de pacientes com a FA, as diferenças cognitivas se
evidenciaram apenas no teste dos cubos (p = 0,047). Por outro lado, nessa
mesma comparação entre os grupos, obtivemos diferença na escala HADS (p
= 0,041) que avalia sintomas de depressão e ansiedade.
Tratando-se dos pacientes com FA associada à IC, a diferença cognitiva
estava relacionada apenas ao teste de Stroop (p = 0,001). Na comparação com
os pacientes portadores de IC, não houve diferença relacionada aos testes
cognitivos. A diferença estatisticamente significativa foi obtida apenas na escala
HADS (p = 0,018).
Em relação aos controles com e sem MP, quando comparados, as
diferenças estiveram relacionadas ao reconhecimento (p <0,001), FAS (p
<0,001), aos cubos (p =0,024), ao teste de Boston (p = 0,010) e à escala HADS
(p = 0,020), testes que avaliam a memória tardia, a memória semântica e a
fluência verbal, o planejamento e a habilidade visuoespacial, a percepção
visual e linguagem e aos sintomas de depressão e ansiedade.

Caracterização da funcionalidade
Quanto à avaliação da funcionalidade, utilizamos apenas a escala
DAFS-BR (vide tabela 4) que identificou o desempenho dos participantes nas
atividades básicas e instrumentais da vida diária, indicando o nível de
independência em seis subdomínios (Orientação no tempo, habilidade de
comunicação, lidar com finanças, habilidade para compras, habilidade de
higiene e habilidade para comer).
Na comparação em que utilizamos a pontuação total, não identificamos
diferença estatisticamente significativa (p = 0,193). Por outro lado, quando a
análise foi realizada utilizando-se a pontuação em cada subdomínio,
identificamos diferenças relacionadas a dois deles: habilidade de comunicação
e habilidade para compras. Em relação à habilidade de comunicação houve
diferença entre controles saudáveis e o grupo de FA (p = 0,010); controles
saudáveis e pacientes com IC (p < 0,001) e controles saudáveis e o grupo de
FA associada à IC (p = 0,007). E no subdomínio habilidade para compras, a
diferença estava relacionada apenas ao grupo de FA (p = 0,040) .
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5. DISCUSSÃO

O presente estudo objetivou avaliar o perfil das funções executivas
(planejamento, tomada de decisão, flexibilidade mental, controle inibitório,
atenção e memória) de pacientes com FA, IC e FA associada à IC, todos com
dispositivo cardíaco implantável (MP e CDI). Foi possível identificar que esta
população apresenta déficits cognitivos não só relacionados às FE. A
quantidade e a gravidade dos prejuízos cognitivos diferem entre os grupos.
Os pacientes com FA, quando comparados aos controles sem MP,
demonstraram dificuldades relacionadas à memória (operacional, tardia e
semântica) e a outras funções ligadas aos processos de aprendizagem
(atenção, compreensão e velocidade de processamento). Nossos achados vão
ao encontro do que se encontra na literatura, os estudos de fato registram o
declínio cognitivo em indivíduos com FA, especialmente em relação à memória
e à velocidade do processamento da informação.
Os portadores de FA, mesmo livres de AVC, têm desempenho inferior
em tarefas de memória e de aprendizagem (95-97). Segundo Ibrahim (98)
quando não há preservação dos processos de aprendizagem e da memória, há
dificuldades no processo de autogestão das doenças crônicas, condição que
requer tomadas de decisões diárias e capacidade para organizar planos e
prever consequências.
Os indivíduos com FA demonstraram prejuízos relacionados às FE e um
desempenho inferior em funções que não são consideradas integrantes deste
grupo, tais como: habilidade visuoespacial, percepção visual e linguagem.
Esses dados são consistentes com o estudo conduzido por Vicario (99) que
comprovou que nem todos os domínios cognitivos são igualmente afetados,
devido ao grau de vulnerabilidade, à hipóxia e à hipoperfusão cerebral, as
quais não são homogêneas em todas as regiões do cérebro. Neste estudo de
Vicario (99), os pacientes apresentaram comprometimento progressivo das FE
durante os seis anos de acompanhamento.
O grupo de pacientes com FA associada à IC apresentou déficits
cognitivos mais proeminentemente os processos visuo-espaciais e perceptivos.
É interessante notar que, quando comparados ao grupo controle, não
observamos

prejuízos

relacionados

à

memória.

Os

nossos

achados
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envolvendo funções visuoespaciais concordam com a literatura, que aponta
que este perfil cognitivo pode interferir na forma como esses indivíduos
percebem e expressam as experiências subjetivas relacionadas aos seus
sintomas e queixas de saúde, fato que pode justificar os relatos dos pacientes
que muitas vezes são inconsistentes e pouco claros (100, 101).
Howell (102) avaliou o impacto do déficit executivo na capacidade de
autogestão de medicamentos de pacientes com FA associada à IC e
demonstrou que os pacientes apresentaram dificuldades relacionadas a leitura
do rótulo do frasco de comprimidos e a abertura da caixa de pílulas, com mais
erros de omissão na hora de organizar as cápsulas nas caixas de uso diário.
Em uma recente metanálise Myserlis (103) afirmou que a FA pode
exacerbar a

disfunção

cognitiva

em pacientes com

IC. Porém,

nós

observamos que os portadores de FA, como doença única, apresentam
prejuízos relacionados a mais funções. Nossos dados apontam uma direção
contrária à hipótese levantada anteriormente de que a associação das duas
condições clínicas intensifica o prejuízo executivo. Ou seja, FA associada à IC
como complicação clínica, não se associou a maior prejuízo executivo.
Um exemplo disso está na ausência de achados envolvendo prejuízo da
memória no grupo de comorbidade, porém este prejuízo está presente no
grupo de FA como doença única. Uma das explicações para este achado é que
há casos em que a IC surge como uma complicação clínica da FA, ou viceversa, e nessas situações os pacientes já estão envolvidos em um tratamento
prévio (104). O uso de medicamentos como IECA e os BRA, que são
comumente utilizados por esses pacientes, proporcionam um efeito protetivo
para a cognição e a estrutura do cérebro (105). Esses benefícios também são
associados aos ACO que atuam na prevenção do AVC (106).
A literatura também registra que o uso de dispositivos cardíacos que
atenuam as anormalidades do ritmo cardíaco é positivo para a cognição,
principalmente em relação à atenção e velocidade de processamento , funções
descritas como integrantes do grupo das FE (107-111). Esses dados se
confirmam diante do desempenho dos indivíduos portadores de MP, que não
possuem diagnóstico de IC ou FA e que não apresentaram diferenças
relacionadas às FE, apenas aos sintomas de depressão.
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Por outro lado, a FA assintomática expõe o indivíduo às alterações
fisiopatológicas provocadas pela progressão da doença. Este fato, associado a
algumas condições clínicas comórbidas, como a HAS e o DM pode intensificar
ou até mesmo acelerar o prejuízo cognitivo associado à FA (112, 113).
Os pacientes com IC têm um perfil semelhante ao grupo com
comorbidade de FA e IC , com prejuízos relacionados a algumas FE e outras
envolvidas nos processos visuais e perceptivos. Esses achados concordam
com o estudo apresentado por Bressler (114) que concluiu que o desempenho
relativamente baixo em testes que avaliam velocidade de processamento de
informações pode ser uma característica cognitiva dos portadores de IC com
idade acima de sessenta anos. Kure (115) investigou os mecanismos que
provocam prejuízos cognitivos na IC e identificou que esses prejuízos estão
relacionados à alteração da velocidade do fluxo sanguíneo no cérebro, e as
funções mais afetadas são as FE, principalmente a atenção.
Quanto ao desempenho do grupo controle composto por portadores de
MP, quando comparados aos sujeitos com FA, as diferenças cognitivas se
revelaram apenas nas habilidades visuo-espaciais e no planejamento. Dos
cinco grupos avaliados, o único que apresentou diferença quanto aos sintomas
de depressão foi o grupo de pacientes sem FA e IC, mas que haviam
implantado

dispositivo

cardíaco. O empobrecimento

do

funcionamento

cognitivo, devido à depressão, pode afetar várias funções, dentre as quais a
percepção, a atenção, e a coordenação visual-espacial (116).
Bartczak (117) apontou que alguns déficits cognitivos apresentados por
pacientes deprimidos podem estar relacionados ao fato de que essas pessoas
dedicam muito de seus recursos cognitivos ao processamento de informações
relacionadas a seus próprios erros e ao humor. Esses indivíduos também
apresentam dificuldades em tarefas que exigem maior envolvimento e
dedicação.
Esses dados coincidem com os resultados apresentados por Guimarães
(71) em um estudo, que avaliou pacientes que usavam dispositivo cardíaco
(CDI). Um quarto dos pacientes apresentou sintomas de ansiedade e
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depressão, além de limitações nas atividades da vida diária e a percepção da
doença como uma ameaça.
Os pacientes com MP só demonstraram prejuízos mais relevantes
quando foram comparados aos indivíduos sem DVC. Nesta comparação o perfil
cognitivo se assemelhou ao dos portadores de FA, quando comparados aos
controles sem DCV, envolvendo domínios executivos e também a memória
(tardia e semântica). Sendo assim, considerando que a depressão apresentase como uma condição clínica que interfere negativamente no funcionamento
cognitivo (73, 118, 119) não podemos afirmar se essas alterações cognitivas
estão relacionadas somente à doença que ocasionou o implante do MP.
Entre os grupos, o que mais apresentou prejuízos da esfera cognitiva foi
o de FA, que, apresentou um perfil característico de comprometimento
cognitivo leve (CCL) tipo amnéstico (múltiplos domínios).
Esse é o tipo de problema mais prevalente nessa população, segundo
dados da literatura, o que envolve o prejuízo da memória e outras funções
(linguagem, funções executivas e habilidades visuo-espaciais). A gravidade
relativamente leve dos problemas, no entanto, não permite caracterizar
demência (8, 110, 113). Nesse caso pode se dizer que a FA apresenta-se
como uma interferência negativa para o funcionamento das FE, com forte
contribuição para a progressão do CCL e desenvolvimento de demências (120122).
O que afirmamos se confirma nos resultados do desempenho dos
pacientes na avaliação da funcionalidade, pois apesar da pontuação total
atingida não indicar comprometimento funcional, trata-se de uma pontuação
característica de um perfil com CCL (5, 123).
Os achados deste estudo permitem confirmar a hipótese de que o
funcionamento executivo das pessoas com FA não é equiparável ao dos
sujeitos que têm IC como doença única.
Na avaliação de cada subdomínio da escala utilizada, vale a pena
ressaltar que os únicos indivíduos que apresentaram diferenças, relacionadas a
comunicação e habilidade para compras, foram os portadores de FA como
doença única. Assim, pode-se dizer que se trata de uma população com
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dificuldades não só relacionadas à resolução de problemas cotidianos, mas
também com dificuldades que podem interferir na forma como interpretam as
orientações médicas, a importância que dão à adesão medicamentosa e até
mesmo quanto à percepção dos sintomas e à gravidade da doença.
Uma característica digna de nota nesta amostra foi a prevalência da
doença de Chagas, que no Brasil é responsável por cerca de 41% dos casos
de IC, e está associada à atrofia cerebral que pode representar o principal
substrato anatômico de comprometimento cognitivo na doença de Chagas
(124).
Lima-Costa (125) apontou os possíveis mecanismos que provocam o
prejuízo

cognitivo

consequência

de

em pessoas que
cardiomiopatia

sofrem da

chagásica;

doença

efeitos

do

de

Chagas:

tratamento

medicamentoso para esta cardiomiopatia; envolvimento direto do sistema
nervoso central (126). No entanto, apesar de haver indícios de sua prevalência
em países desenvolvidos como Estados Unidos (127) deve-se considerar que
há um número restrito de trabalhos investigando a doença de Chagas e uma
das explicações é a sua prevalência em regiões específicas da America do Sul
(128, 129).
Outro aspecto da nossa amostra como um todo, foi que não observamos
diferenças entre os grupos em relação ao teste Wisconsin de Classificação de
Cartas, considerado padrão ouro para avaliação das funções executivas. Esse
achado deve ser interpretado à luz do fato de que apesar da ausência de
diferença estatisticamente significativa entre os grupos, a pontuação atingida é
considerada como desempenho abaixo da media para esta faixa etária,
sugerindo prejuízos do funcionamento executivo em todos os grupos.
Devemos considerar que o teste de Winsconsin envolve a avaliação de
várias funções, assim há necessidade da utilização de outros instrumentos
mais sensíveis para um mapeamento individualizado dos domínios envolvidos.
Nesta situação, não foi possível identificar com precisão se em condições
naturais do cotidiano os pacientes apresentariam um desempenho tão
insatisfatório (130).
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Este trabalho foi capaz de caracterizar o perfil cognitivo dos sujeitos com
FA, IC e comorbidade FA e IC. Entretanto, devemos considerar a presença de
algumas limitações no presente estudo. A principal limitação está relacionada à
avaliação do tempo de doença préviamente à investigação cognitiva.
Entretanto, como apontamos anteriormente, pacientes com FA, como doença
única, apresentam-se muitas vezes assintomáticos, assim a estimativa de
tempo de doença ficaria comprometida.
Uma segunda limitação relaciona-se à classificação da FA (paroxística,
persistente ou permanente). Entretanto, vários estudos (84, 131, 132) avaliam
FA sem considerar as suas classificações. Também não realizamos exames de
neuroimagem estrutural nesta amostra, de forma que não foi possível
correlacionar nossos dados com a possibilidade de presença de microinfartos
cerebrais e lesão de substância branca, que são prevalentes em pacientes com
DCV.
Finalizando nossas considerações, é essencial destacar que nossa
amostra, avaliada em um dos maiores centros de cardiologia do Brasil,
necessita de uma atenção especial quanto às orientações referentes ao
tratamento proposto. Os pacientes têm dificuldades para processar, e até
mesmo compreender, as informações fornecidas pela equipe médica. Para esta
população, deve ser dada especial atenção às deficiências executivas, tendo
em vista seu papel na gestão da doença crônica e na vida independente.
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6. Conclusões:
Nossos achados permitem concluir que o funcionamento executivo de
indivíduos com FA ou IC não é equiparável ao de pessoas sem DCV. Esses
indivíduos apresentaram dificuldades relacionadas a funções distintas.
A IC, de uma perspectiva neuropsicológica, não intensifica o prejuízo
cognitivo. No entanto, apesar dos prejuízos cognitivos serem condizentes com
CCL, esta população não apresenta perdas funcionais que caracterizam
demência. Quanto à funcionalidade, não observamos diferenças significativas
entre os grupos.
Estudos longitudinais são necessários para informações mais fieis sobre a
evolução de pacientes com FA em termos de FE. Também seria interessante
identificar, por meio de exames de neuroimagem, as regiões cerebrais afetadas
por essa disfunção cognitiva e uma possível correlação com microinfartos. As
intervenções que avaliam e estimulam as FE devem ser encorajadas e
integradas aos protocolos de tratamento cardíaco.
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ANEXO 1

Ficha de identificação
Data:
1) Nome:
2) Sexo:
3) Idade:

Data de nasc.:

4) Estado civil:
(

) Casado

(

) Divorciado

(

) União estável

(

) Solteiro

(

) Separado

(

) Viúvo

Há quant o tempo:

Profissão do cônjuge:

Religião:

Há quanto tempo:

Frequência:
5) Num. De filhos:
6) Genetograma:

7) Tipo de residência:
(

) casa (

(

) próprio (

) Apartamento (
) alugado (

) Outros

) cedido por amigo ou familiar

8) Há quant o tempo reside no local atual:
9) Endereço:
Rua:

No

Bairro:
Telefone: (

Cidade:
)

Complement o:
Estado:

Celular: (

)
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10) Etnia:
11) Escolaridade:
12) Profissão:
13) Vínculo empregatício:
14) Ocupação atual:
15) Naturalidade:

Nacionalidade:

16) Procedência:

17)

Histórico clínico (sintomas, sinais e comportamentos):

(

) Doenç a Cardiovascular

( (

) Chagas:

( (

) Depressão:

(

) Diabet es Tipo 1 (

( (

) HIV:

( (

) Alteração do sono

(

) Hipert ensão:

( (

) Tuberculose:

( (

) Alteração do apetite (+ ou -)

(

) TCE

( (

) Meningite:

(

) Cefaléia (Dores de cabeça)

(

) Convulsões:

( (

) AVC:

(

) Cisticercose:

( (

) Sífilis

)2(

)

18) Medicações em uso:

19) Parentes consanguíneos (
20) Histórico familiar:

) sim (

) não

(

( (

) Problemas respiratório
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(

) Demência

(

(

) Convulsão

(

(

)AVC

) HAS
) Doenç a cardiovascular

21) Fez/faz uso de alguma substancia:
(

) álcool

(

) tabaco

(

) Café - quantas xicaras por dia:

(

Quantidade diária:
Quant.de cigarros/dia:

) Drogas ilícitas:

(

) Drogas injetáveis:

Há quanto tempo:
22) Atualmente:
Pratica atividade física:

Qual:

Frequência:

23) Acuidade visual: (
Óculos:

) normal (

Uso adequado:

Catarata:
Reconhecimento de cores:

) leve (

) moderada (

) grave
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24) Acuidade auditiva: (

) normal (

) leve (

) moderada (

) grave

Zumbido:
Prótese:

Uso adequado:

25) Tremores:
26) Dificuldades para Leitura:
27)

Lateralidade:

- Indicar a mão de preferencia: D – Direita E- Esquerda
a) Para escrever carta legível:
b) Jogar uma bola no cesto:
c) Segurar raquete em jogo:
d) Mão que segura em cima do cabo da vassoura:
e) Mão que risca o fós foro:
f) Segura a tesoura ao cortar:
g) Que enfia a linha na agulha:
h) Que distribui cartas de baralho:
i) Que martela prego:
j) Que escova os dentes:
l) Desatarracha tampa:

Observaçõe s:
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