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RESUMO 
 
 

A memória é uma das funções cognitivas mais prejudicadas na esquizofrenia e 
seu acometimento é seletivo. Envolve principalmente o centro executivo da memória 
operativa, responsável pela coordenação de tarefas concomitantes, e a memória 
episódica, referente a dados pessoais e autobiográficos. 

A memória episódica pode ser avaliada levando-se em conta os estados de 
consciência que acompanham o reconhecimento. Um deles é a rememoração consciente, 
o outro é o sentimento de familiaridade. Há indícios de que em pacientes com 
esquizofrenia o reconhecimento acompanhado de rememoração consciente esteja 
comprometido. Diferentes variáveis, entre elas o nível de processamento da informação, 
influem de forma distinta nos estados de consciência que acompanham a rememoração 
em voluntários sãos, sugerindo que os mesmos se baseiem em processos cognitivos 
distintos. 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar comparativamente um grupo de 
pacientes com esquizofrenia a um de voluntários sãos em termos de memória episódica - 
com ênfase na influência dos estados de consciência que acompanham a rememoração - e 
memória operativa. Além disso pretendeu-se também verificar se há correlação entre 
estas duas formas de memória.  

Participaram do estudo 20 pacientes com esquizofrenia e 20 voluntários sãos, 
emparelhados quanto à idade, sexo e escolaridade. A memória de longa duração foi 
avaliada por tarefa de reconhecimento com auto-avaliação dos estados de consciência e 
rememoração livre. O efeito do nível se processamento foi avaliado por meio de 
instruções associadas às palavras na fase de aprendizagem da tarefa de reconhecimento. 
(“Formar Frase” ou “Contar Letras”), que sabidamente implicam em tratamento 
diferenciado da informação. O centro executivo da memória operativa foi avaliada pela 
tarefa dupla. 

Os grupos não diferiram quanto à medida de estimativa de inteligência. Os 
pacientes tiveram pior desempenho nas tarefas de reconhecimento e de rememoração 
livre. Na de reconhecimento, a diferença entre os grupos decorreu exclusivamente de 
maior proporção de reconhecimentos acompanhados de rememoração consciente nos 
voluntários sãos. Em ambos os grupos verificou-se o efeito do nível de processamento, 
mas ele foi menos acentuado nos pacientes. Não houve diferença entre os grupos na 
tarefa de memória operativa, nem foi encontrada correlação entre desempenho na tarefa 
dupla e nas tarefas de memória episódica. 

Foi evidenciado o efeito do nível de processamento em pacientes com 
esquizofrenia, apesar de ser menos evidente do que em voluntários sãos. Também foi 
verificado, contrariamente ao que se pensava, que não houve correlação entre 
desempenho na tarefa dupla e nas tarefas de memória episódica. Tais resultados têm 
possíveis implicações terapêuticas e nos rumos da pesquisa na área da esquizofrenia e 
cognição. Pacientes com esquizofrenia podem se beneficiar de intervenções de 
reabilitação cognitiva que levem em conta o perfil de déficits cognitivos exibidos por 
estes pacientes. 

 
Palavras-chave: esquizofrenia, memória, memória operativa, memória episódica 
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SUMMARY 

 
 Memory is one of the most impaired cognitive functions in schizophrenia and its 
deficits are selective. It involves mainly the central executive of working memory, 
responsible for the coordination of concomitant tasks, and the episodic memory, 
connected to personal and autobiographic data. 
 Episodic memory can be assessed taking into account the states of consciousness 
that accompany recognition. One of them is the conscious recollection, the other is 
feeling of familiarity. There are clues suggesting that recognition with conscious 
recollection is impaired in schizophrenic patients. Different variables, including the level 
of information processing, affect in distinct ways, the states of awareness that accompany 
the recollection in healthy volunteers, suggesting that they are based in distinct cognitive 
processes. 
 The main aim of this work was to evaluate comparatively a group of 
schizophrenic patients and a group of healthy volunteers, concerning episodic memory – 
with emphasis on the states of awareness that accompany recollection – and working 
memory. Besides, the intention was also to verify whether there is a correlation between 
both kinds of memory. 
 Twenty schizophrenic patients and 20 healthy volunteers, paired by age, sex and 
schooling took part in the study. Long-term memory was assessed through a recognition 
task, with self-evaluation of states of awareness and free recall. The level of processing 
effect was assessed through instructions associated to words in the learning phase of 
recognition task (“Make a Sentence” or “Count the Letters”), which knowingly imply a 
differentiated information handling. The central executive of working memory was 
assessed through the double task. 
 The groups have not differed on intelligence evaluation. Patients had worse 
performance in the recognition and free recall tasks. In the recognition task, the 
difference between the groups has occurred exclusively due to a higher rate of 
recognition, accompanied by conscious recollection among the healthy volunteers. Both 
groups have shown level of processing effect, but it was less marked among the patients. 
There was no difference between the groups concerning working memory task, or 
correlation between performance in double task and episodic memory tasks. 
 The level of processing effect in patients with schizophrenia was evidenced, 
though less clear than in healthy volunteers. Also, as opposed to what was thought, there 
was no correlation between performance double task and episodic memory tasks. These 
results may have implications for therapy and for research goals in the area of 
schizophrenia and cognition. Patients with schizophrenia may benefit from cognitive 
rehabilitation interventions that take into account the profile of cognitive deficits showed 
by these patients. 
 

Keywords: schizophrenia, memory , working memory, episodic memory 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mais recordações tenho eu sozinho que as que tiveram todos os homens desde que 

o mundo é mundo". 

(Jorge Luís Borges, em Funes, o Memorioso) 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

1. MEMÓRIA 

 

A memória é constituída pelos diferentes processos envolvidos na aquisição (ou 

codificação), armazenamento e evocação de informações (STERNBERG, 2000). A 

aquisição é também chamada de aprendizagem, enquanto o termo evocação é 

considerado sinônimo de recordação, lembrança ou recuperação (IZQUIERDO, 2002).  

A memória, função cognitiva que representa e organiza a história pessoal de um 

indivíduo e que influencia, consciente ou inconscientemente, seu modo de perceber, 

sentir, pensar e reagir, não é considerada um fenômeno unitário (GLENBERG, 1997). 

Já em 1890 o filósofo William James sugeriu a existência de um sistema 

secundário de memória, que manteria a capacidade de recordação operante enquanto a 

memória principal ainda não estivesse formada (McGAUGH, 2000).  

Waugh e Norman (1965) propuseram os termos memória primária, referente às 

informações temporárias, e memória secundária, para se referir às informações 

permanentes ou armazenadas por longos períodos. Atkinson e Schiffrin (1968) 

propuseram alternativamente os termos memória sensorial e de curta duração para a 

primária, e de longa duração para a secundária, sendo este o modelo mais aceito dos dois.  

 

1.1 Memória Sensorial 

 

Sistema que seria capaz de estocar quantidades de informação limitadas e por 

períodos de tempo muito breves (milissegundos), ao qual segue-se o armazenamento nos 
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sistemas de memória de curta e de longa duração ou o seu rápido evanescimento. Sua 

principal expressão é a memória icônica, a persistência visual de um estímulo, descrita 

inicialmente por Sperling (1960).  

 

1.2 Memória de curto prazo 

 

A memória de curta duração constitui um sistema de memória, cuja sede 

neuroanatômica parece ser a região CA1 do hipocampo. Nele as informações obtidas são 

armazenadas em caráter transitório por períodos breve de tempo (cerca 3 a 6 horas) 

(IZQUIERDO, 2002).  

 

1.3 Memória de Longa Duração 

 

Durante o período em que as informações são armazenadas na memória de curto 

prazo ocorre em  paralelo a consolidação de um novo arquivo de memória de longa 

duração, caracterizado por maior estabilidade ao longo do tempo. Ele permite que a nova 

informação seja armazenada por anos ou mesmo por toda a vida do indivíduo 

(IZQUIERDO, 2002). No que diz respeito ao seu conteúdo, a memória de longa duração 

foi dividida em declarativa e não declarativa (SQUIRE, 1982, 1986, 1993). A primeira 

diz respeito a capacidade de registrar fatos, acontecimentos e eventos, sendo relacionada 

portanto, ao “saber de algo”. Já a segunda engloba os conhecimentos que não podem ser 

declarados, mas apenas demonstradas por alguma ação realizada. Diz respeito ao “como 

fazer” alguma coisa. Tal distinção ocorreu em decorrência de terem sido verificadas 

dissociações entre estas formas de memória em situações clínicas e experimentais. 

Também manipulações farmacológicas resultaram em perturbações seletivas 



 

 

- 15 -

(TULVING, 1995). Um exemplo clássico de dissociação é o fornecido pelo caso 

histórico do paciente H.M., descrito por Scoville e Milner (1957). H.M. havia sofrido 

traumatismo crânio-encefálico aos 9 anos de idade. Desde então passou a apresentar 

crises convulsivas cujo controle farmacológico não foi possível na época. O paciente foi 

então submetido a uma cirurgia, na qual parte dos lobos temporais foram removidos. 

Com isso houve controle das crises convulsivas, porém H.M. passou a não mais ser 

capaz de lembrar de fatos e eventos por mais do que alguns momentos. Por outro lado, 

preservava a capacidade de adquirir, de maneira involuntária, habilidades motoras. Ele 

perdeu, assim, a capacidade de formar novas memórias declarativas, mas mantinha 

preservada pelo menos algumas formas de memória não declarativa. 

As memórias declarativa e não declarativa  foram divididas em diferentes 

subtipos, conforme mostra a Figura 1.  
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________  
Figura 1: Apresentação esquemática da memória de longa duração (Adaptado de SQUIRE, 1993) 
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Dentre as memórias declarativas está a semântica, ou de conhecimentos gerais. 

Estão incluídos neste grupo conhecimentos como o da língua pátria, o de determinados 

cheiros ou ainda o que se adquire a respeito das diferentes áreas do conhecimento 

humano. Outra modalidade é a episódica, que diz respeito a eventos que fazem parte da 

vida do indivíduo e fazem dele um ser único e diferenciado dos demais. É também por 

isso chamada de autobiográfica. 

São consideradas memórias não declarativas o priming, a memória procedural, a 

aprendizagem não associativa e o condicionamento. 

O priming, também chamado de ativação ou preparação (IZQUIERDO, 2002), 

diz respeito à facilitação do reconhecimento, de maneira inconsciente, de estímulos 

previamente vistos. Este fenômeno foi identificado por Warrington e Weizkrantz (1970) 

em estudo no qual foram apresentados a pacientes amnésticos séries de palavras (ex: 

MOTEL, RECEITA). Os autores verificaram que, posteriormente, quando da 

apresentação de prefixos de palavras (ex: MOT, REC) com a instrução de que fossem 

completados com a primeira palavra que lhes viesse à mente, tais sujeitos apresentavam 

desempenho semelhante ao de voluntários sãos. Esta observação foi retomada 

posteriormente por Tulving , Schacter  e Stark (1982), que demonstraram em voluntários 

sãos uma maior facilidade para completar palavras (ex: - SS - SS - - -) após exposição 

prévia à mesma (ASSASSINO), ainda que não houvesse a lembrança consciente de tê-las 

visto antes. É o tipo de memória que permite a um músico, por exemplo, se lembrar toda 

a partitura de uma música ao ouvir as primeiras notas. 

A memória procedural (ou de procedimento) refere-se à maneira como as coisas 

são feitas, estando relacionada à aprendizagem de habilidades motoras, perceptivas ou 

cognitivas, que ocorre de maneira inconsciente e independentemente de qualquer tipo de 

cognição. Por isso é considerada um sistema de ação ou comportamental (TULVING, 
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1985). Pode ser exemplificada por atividades como andar de bicicleta ou dirigir um 

automóvel.  

A aprendizagem não associativa inclui basicamente os fenômenos de habituação e 

sensibilização. A habituação é a redução da intensidade de resposta a estímulos 

apresentados de repetidamente. Considerada o tipo mais simples de memória não 

declarativa, tem valor adaptativo na medida em que elimina respostas defensivas não 

apropriadas ou exageradas. Pode ser ilustrada pela seguinte fábula de Esopo: “Uma 

raposa, que nunca havia visto uma tartaruga, quando se deparou com ela na floresta pela 

primeira vez, estava tão assustada que parecia querer morrer de medo. Em seu segundo 

encontro com a tartaruga ainda estava bastante alarmada, mas não tanto quanto da 

primeira vez. Ao vê-la pela terceira vez, sua audácia havia aumentado tanto que se 

aproximou e com ela entabulou uma conversa familiar” (SQUIRE; KANDEL, 2003).  

Já na sensibilização verifica-se o oposto do que acontece na habituação, ou seja, 

ocorre uma intensificação das respostas a estímulos previamente apresentados. A 

sensibilização tem valor adaptativo, na medida em que uma pronta resposta a estímulos 

potencialmente nocivos ou ameaçadores aumenta as chances de sobrevivência dos seres  

(SQUIRE; KANDEL, 2003).  

As memórias associativas dizem respeito basicamente aos condicionamentos, 

tanto o clássico quanto o operante.  

O condicionamento clássico foi estudado por Ivan Pavlov, que casualmente 

observou em seus estudos sobre as secreções gástricas que um cão salivava ao som dos 

passos da pessoa que o alimentava. Observou ainda que isto ocorria antes mesmo que o 

animal pudesse ver se a pessoa trazia ou não alimento. Ao investigar o fenômeno, Pavlov 

verificou que também a apresentação do som de uma campainha seguida da apresentação 

de comida suscitava a resposta de salivação em cães, e também que, após repetição do 
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procedimento por um período, o simples soar da campainha adquiriu a propriedade de 

induzir salivação, independentemente da apresentação subseqüente ou não de comida. 

Pavlov concluiu que um estímulo habitualmente incapaz de suscitar uma dada resposta 

pode tornar-se capaz de fazê-lo (estímulo condicionado) após associação temporal com 

um estímulo naturalmente capaz de fazê-lo (estímulo não condicionado). Além disso, 

chamou o fluxo de saliva que ocorria ao tocar da sineta de resposta condicionada, em 

contraparte à resposta de salivação após a apresentação da comida, por ele denominada 

resposta não condicionada (PAVLOV, 1955).  

 Já o condicionamento operante, proposto por Skinner (1953), caracteriza-se pela 

produção de determinado comportamento de modo a obter alguma recompensa. Assim, 

por exemplo, um animal pode associar o ato de pressionar uma barra ou um botão com a 

liberação de comida. 

Outra dicotomia proposta para a memória de longo prazo é o que a divide em 

memória explícita e implícita (GRAF; SCHACTER, 1985). Esta distinção não descreve 

sistemas de memória, mas sim seus modos de expressão. Ela deriva da distinção clássica 

entre tarefas explícitas e implícitas de memória que, por sua vez, baseia-se nas instruções 

dadas ao sujeito para sua realização (RICHARDSON-KLAVEHN; BJORK, 1988). Nas 

explícitas os sujeitos são instruídos a procurar na memória uma informação previamente 

adquirida em determinado momento. Fazem parte deste grupo as tarefas de evocação e de 

reconhecimento. As implícitas, em contrapartida, não exigem o esforço consciente de 

recordar. Nelas, por exemplo, os sujeitos são orientados a completar palavras, havendo 

neste caso tendência inconsciente de fazê-lo com palavras previamente vistas.  

A memória episódica é a principal modalidade de memória explícita. Já as não 

declarativas, que são adquiridas de maneira automática e sem que o sujeito perceba a 

aprendizagem, correspondem à implícita. Quanto à memória semântica, esta é também 
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considerada uma memória explícita, embora alguns dos seus conteúdos possam ser 

considerados como arquivos implícitos. Dentre estes podem ser citados os conhecimentos 

da língua pátria, uma forma de conhecimento geral, porém adquiridos de maneira 

involuntária (IZQUIERDO, 2002).  

 

1.4 Memória Operativa 

 

A memória operativa (operacional ou de trabalho) constitui-se em modelo 

alternativo ao de Atkinson e Schiffrin (1968). Para alguns autores ela não seria de fato 

um verdadeiro sistema de memória, já que não deixa traços neuroquímicos ou 

comportamentais, não formando, portanto, arquivos próprios. Constituiria antes um 

sistema “gerenciador” que, dentre outras funções, serviria para determinar o contexto em 

que os diversos fatos, acontecimentos ou outro tipo de informação ocorrem; se vale a 

pena ou não armazená-los como novo arquivo e ainda se esse tipo de informação já 

consta nos arquivos. Serviria ainda para manter disponível durante alguns segundos, no 

máximo poucos minutos, a informação que está sendo processada no momento 

(IZQUIERDO, 2002). 

 A memória operativa, conforme proposta por Baddeley e Hitch (1974), abrange e 

expande o conceito de memória de curto prazo. Ela seria composta por sistemas de 

tratamento/estocagem de informações separados, interativos e de capacidade limitada, 

cujo objetivo seria coordenar a diversidade de processos que participam das atividades 

cognitivas cotidianas tais como a leitura, a compreensão, a aprendizagem e a resolução 

de problemas.  

Postulou-se inicialmente que seria composta por pelo menos três sistemas: um 

circuito fonológico (phonological loop), que lidaria com as informações auditivas 
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baseadas na fala e um componente visuoespacial (visuospatial sketchpad ou scretchpad), 

ambos coordenados pelo centro executivo que, além disso, estaria envolvido na seleção 

de informações apropriadas, na coordenação de tarefas concorrentes (concomitantes), no 

planejamento e no controle de ações.  

Posteriormente Baddeley (2000) propôs a existência de outro componente da 

memória operativa, o episodic buffer, que teria como funções a integração e 

armazenamento das informações oriundas dos componentes visuo-espacial e fonético e 

serviria de interface com a memória de longa duração.  

A memória operativa seria, portanto, não apenas de um sistema de 

armazenamento de informações por períodos breves de tempo, mas também instância que 

determina a utilidade das informações recebidas e se as mesmas constituem ou não 

novidades. Daí a importância do acesso a outros sistemas de memória. Caso a informação 

buscada seja nova, não tendo sido, portanto, previamente armazenada, abre-se a 

possibilidade para a aquisição de nova informação, ou em outras palavras, para a 

aprendizagem. 

Estudos recentes de neuroimagem funcional confirmam hipóteses anteriores de 

que participariam da memória operativa o córtex pré-frontal bem como suas conexões 

com outras áreas cerebrais classicamente envolvidas nos processos da memória, como o 

córtex entorrinal, o parietal superior, o cingulado anterior e o hipocampo (Artiges et al., 

2000).  

. 

2. MEMÓRIA E CONSCIÊNCIA 

 

Tulving (1985) propôs que as diferenças entre as formas de memória não seriam 

explicadas somente com base nos respectivos conteúdos mas também nos estados de 
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consciência que acompanham a recuperação de uma informação. A partir daí, a memória 

tornou-se um domínio privilegiado para o estudo dos estados de consciência e de seus 

processos subjacentes.  

Este autor descreveu três tipos de consciência que caracterizam três sistemas de 

memória diferentes. O primeiro deles, a consciência anoética relaciona-se com a 

memória de procedimento. Ela se associa no tempo e espaço à situação em curso, permite 

um registro perceptivo, uma representação interna do ambiente imediato e uma resposta 

comportamental aos diferentes aspectos deste ambiente. Não inclui qualquer referência a 

contexto ou a estímulos externos não presentes. O segundo é a consciência noética, que 

se relaciona com a memória semântica. Neste nível o sujeito tem consciência dos objetos, 

dos acontecimentos, de suas relações e pode realizar operações cognitivas incluindo estes 

objetos e acontecimentos mesmo na sua ausência. Ele tem, então, consciência das 

informações registradas, mas não de sua origem. O terceiro e último nível, a consciência 

autonoética, caracteriza a memória episódica. Ela é necessária para a rememoração de 

eventos vivenciados pelo indivíduo. Quando alguém se lembra de um evento pessoal, 

tem consciência de que tal evento faz parte de sua biografia. A consciência autonoética é 

a consciência que o sujeito tem de si mesmo e abrange a capacidade de apreender seu 

passado e seu futuro.  

Tulving (1985) ilustra a existência da consciência autonoética com um caso 

clínico, cujo resumo é apresentado no quadro abaixo: 
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N.N., adulto jovem, sexo masculino, sofreu traumatismo craniano fechado 

em acidente automobilístico ocorrido há alguns anos. Apresenta amnésia 

profunda relativa a fatos pessoais ocorridos antes e depois do acidente. 

Quando distraído esquece o que lhe é dito quase que imediatamente embora 

seu span seja de 8 números. Num teste de reconhecimento de figuras, cujo 

índice de acerto para indivíduos saudáveis é da ordem de 60 a 70%, seu 

desempenho é nulo. Em teste de evocação orientada de categorias de 

palavras ele não distingue o que lhe foi apresentado na fase de 

aprendizagem das categorias novas. Embora ele conheça certos elementos 

relacionados com seu passado, tais como os nomes das escolas onde 

estudou, locais onde passou férias, é incapaz de se recordar de um 

acontecimento sequer de sua vida e tampouco de relatar uma passagem 

qualquer dela.  

Sua cultura geral está relativamente intacta. Ele não apresenta problemas de 

linguagem e é capaz de dar definições de palavras como "evasivo", 

"perímetro", "tangível" e até de "consciência". Define esta última como "ter 

noção de quem e o que somos e de onde estamos". Também consegue 

descrever a rotina diária de um estudante e como proceder quando se está 

num restaurante e para fazer um telefonema interurbano. Ele é capaz de 

fazer um esboço da Estátua da Liberdade e do continente norte-americano.  

N.N. não apresenta dificuldade com o conceito de cronologia e conhece as 

unidades de tempo e suas relações, mas não tem consciência da experiência 

subjetiva do tempo: quando perguntado sobre o que ele fez antes de chegar 

ou no dia anterior ou ainda o que ele fará ao sair do local onde se encontra 

ou amanhã, ele não sabe responder. 
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 N.N. conservou boa parte de suas capacidades mnemônicas mas apresenta 

perturbação – muito seletiva – de sua consciência e de sua memória. Tudo se passa como 

se o seu conhecimento sobre seu próprio passado fosse tão impessoal quanto o 

conhecimento sobre o resto do mundo. Ele é incapaz de se recordar de um só episódio 

particular de sua vida e não pode imaginar evento que poderá acontecer futuramente. Ele 

vive em um "presente permanente" e não percebe o momento atual em continuidade com 

o seu passado e como preâmbulo do seu futuro. Sua memória de procedimento e 

semântica estão intactas, mas ele apresenta grave perturbação da memória episódica. 

Levando em conta a classificação descrita acima, pode-se dizer que N.N. possui 

consciência anoética e noética mas é desprovido de consciência autonoética. Desta 

observação clínica Tulving deduziu que a consciência autonoética poderia estar 

perturbada seletivamente por certas lesões cerebrais, que não interfeririam em outros 

tipos de consciência. Ela dependeria, assim, de processos cerebrais particulares.  

 

2.1 Abordagem experimental dos estados subjetivos de consciência 

 

Tulving (1985) elaborou uma abordagem experimental, posteriormente 

desenvolvida por Gardiner (1988), para estudar as relações entre a consciência e a 

memória. O método de auto-avaliação dos estados de consciência que acompanham o 

reconhecimento (TULVING, 1985; GARDINER, 1988; GARDINER e JAVA, 1993a; 

1993b) baseia-se no pressuposto de que a consciência não é um fenômeno unitário, mas 

comporta dois estados distintos, a rememoração consciente (consciência autonoética) e o 

sentimento de familiaridade (consciência noética).  

 



 

 

- 25 -

2.1.1 Descrição do Procedimento 

 

Este método requer que o sujeito avalie o estado subjetivo de consciência que 

experimenta no momento em que reconhece um ítem num teste de reconhecimento. O 

estado de consciência é identificado por dois tipos de resposta: "Eu me lembro" (ou “L”) 

e "Eu sei" (ou “S”). Se o reconhecimento é acompanhado de rememoração consciente, ou 

seja, de recordação específica sobre o que ele pensou ou sentiu quando viu o item na fase 

de aprendizagem, ele responde "Eu me lembro". Esta recordação pode corresponder, por 

exemplo, à vivência autobiográfica evocada pelo item, a uma imagem, ou ainda a um 

evento que tenha ocorrido por ocasião do aprendizado. As respostas "Eu me lembro" 

revelam a consciência autonoética. Por outro lado, o sujeito responde "Eu sei" quando o 

reconhecimento é acompanhado de sentimento de familiaridade. Neste caso, ele sabe que 

o item foi mostrado anteriormente, mas nada pode dizer de específico. Este estado de 

consciência corresponde àquele que todo indivíduo experimenta subjetivamente ao cruzar 

com uma pessoa que lhe é conhecida, mas da qual não lembra o nome nem em que 

circunstâncias se encontraram anteriormente. Esta resposta revela a consciência noética.  

Posteriormente, outra possibilidade de resposta foi acrescentada ao teste ("Eu 

acho" ou “A”), visto que alguns sujeitos respondiam "Eu sei" quando na verdade estavam 

supondo ter visto determinado item na fase de aprendizagem (GARDINER; JAVA; 

RICHARDSON-KLAVHEN, 1996; GARDINER; RICHARDSON-KLAVEHN; 

RAMPONI, 1997). 

O método de auto-avaliação dos estados de consciência que acompanham a 

rememoração também é conhecido como procedimento R/K (de "Remember" e "Know", 

equivalentes a "lembrar" e "saber", em português) e como procedimento Gardiner, por ter 

sido este o autor que o desenvolveu e testou de modo sistemático. 
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2.1.2 Verificação da abordagem experimental (e do construto teórico subjacente) 

 

Em voluntários sãos, numerosas variáveis experimentais influenciam estes dois 

estados de consciência de modo independente, indicando fortemente que são realmente 

distintos e sugerindo que estariam baseados em processos cognitivos diferentes (Tabela 

1)1.  

 
Tabela 1-Dissociações entre estados de consciência que acompanham o reconhecimento  
(Adaptado de GARDINER; JAVA, 1993a) 
 

 
Variáveis que influenciam "eu me lembro" mas não "eu sei" 
 - Nível de processamento  
 - Intervalo de retenção  

- Repetição construtivaa  
 - Atenção (focalizada x dividida)  
 - Aprendizagem (intencional x acidental) 
 - Carga afetiva das palavras (emocionalmente neutras x emocionalmente carregadas) 
 - Benzodiazepínico (Lorazepam x Placebo) 
 - Tipo de leitura (silenciosa x em voz alta)   
 - Notoriedade de temas musicais (famosos x desconhecidos)  
 - Freqüência das palavras (alta x baixa) 
 
Variáveis com efeito oposto em "eu me lembro" e  "eu sei" 
 - Palavras x Agrupamento aleatório de letras (“não palavras”) 
 - Idade (jovens x idosos)  
 - Tipo de estímulo (Palavra x Imagem)   
 
Variáveis que influenciam "eu sei" mas não "eu me lembro" 

-  Impressão perceptivab (estímulos coincidentes x discordantes)  
 - Modalidade de apresentação (concordante x discordante)c  
 
a Operação cognitiva que permite integrar novas informações a conhecimentos previamente adquiridos 
b Memória simples, formada a partir de estímulo muito breve (milisegundos)   
c Entre fases de aprendizagem e reconhecimento 
 

Além disso, estudos de potencial evocado (CURRAN, 2000; DÜZEL et al., 1997; 

TENDOLKAR et al., 2002) e de neuroimagem funcional (HENSON et al., 1999; 

                                                 
1 Para revisão mais detalhada, consultar Ribeiro (2002). 
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NYBERG, 1998) revelam diferenças na ativação cerebral dependendo do estado 

subjetivo de consciência (rememoração consciente ou sentimento de familiaridade). 

 

2.2 Nível de processamento 

  

Processamento neste texto refere-se aos processos cognitivos que participam da 

transformação de um estímulo em uma representação mnemônica. Em Psicologia 

Cognitiva são também utilizados os termos tratamento e codificação. Ele pode ser 

superficial e lidar somente com as características perceptivas do estímulo (tratamento 

sensorial) ou mais profundo e elaborado (tratamento semântico) (CRAIK; LOCKART, 

1972). O tratamento semântico faz com que os traços mnemônicos sejam mais ricos, 

mais sólidos e mais fáceis de discriminar do que quando a informação é tratada de modo 

sensorial. A codificação perceptiva daria origem a traços mnemônicos mais superficiais e 

dificilmente recuperáveis. 

Gardiner (1988) investigou o efeito da manipulação do nível de processamento 

sobre os estados de consciência que acompanham o reconhecimento em voluntários sãos. 

Para isso, na fase de aprendizagem do teste de reconhecimento, apresentou aos sujeitos 

uma lista de palavras. Um grupo deveria associar a cada palavra apresentada uma outra a 

ela relacionada semanticamente (por exemplo: ILHA  MAR), o que favoreceria o 

tratamento semântico. O outro grupo foi orientado a encontrar uma palavra que rimasse 

com cada palavra apresentada (por exemplo: ILHA  FILHA), condição que requer 

codificação perceptiva e, portanto, mais superficial. Em seguida, todos os sujeitos 

realizaram a tarefa de reconhecimento associada à auto-avaliação dos estados de 

consciência. Os resultados mostraram que somente o reconhecimento acompanhado pela 

experiência de rememoração consciente foi influenciado pelo nível de processamento da 
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informação. A codificação semântica, mais elaborada, produziu mais respostas "Eu me 

lembro" que a perceptiva (fonética). Contrariamente, o reconhecimento baseado no 

sentimento de familiaridade, explicitado pelas respostas "eu sei", não variou de acordo 

com o nível de processamento.  

 Gregg e Gardiner (1994) obtiveram resultados semelhantes, com mais respostas 

“Eu me lembro” para estímulos visuais do que para os fonéticos. Para as respostas “Eu 

sei” não houve variação em função do nível de tratamento favorecido pela forma de 

apresentação dos estímulos (visual ou auditiva). 

 Posteriormente, Dewhurst e Hitch (1999) observaram que houve maior número de 

respostas "Eu me lembro" quando, na aprendizagem, os itens foram apresentados como 

anagramas a serem solucionados do que na forma de palavras que deviam apenas ser 

lidas em voz alta. A ocorrência de respostas "Eu sei" não foi afetada por esta 

manipulação. Estes autores concluem, então, que o tipo de reconhecimento 

(acompanhado de rememoração consciente ou baseado no sentimento de familiaridade) é 

determinado pelo tipo de informação ativada pelos itens durante a tarefa de 

reconhecimento que é, por sua vez, determinado pela natureza das operações solicitadas 

na codificação. Assim, quando na codificação são registradas também outras informações 

associadas ao estímulo, a recuperação do mesmo ocorrerá acompanhada também da 

lembrança das informações associadas, o que caracteriza a rememoração consciente. Por 

outro lado, quando a codificação se limita apenas estímulo, o seu reconhecimento será 

acompanhado apenas de sentimentos de familiaridade. 

Em trabalho realizado em nosso meio, Ribeiro, Hetem e Zuardi. (2005) 

apresentaram a voluntários sãos listas de palavras. Os sujeitos, na fase de aprendizagem, 

foram orientados a dizer em voz alta o número de letras ou a formar uma frase com as 

palavras apresentadas.  O contar letras das palavras favorece a formação de traços de 
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memória mais superficiais, baseados nos aspectos sensoriais do estímulo. Por outro lado, 

formar frase com a palavra favorece a formação de traços de memória baseados no seu 

aspecto semântico, além do perceptivo. Os autores encontraram aumento de respostas 

“Eu me lembro” associadas ao reconhecimento das palavras para as quais havia sido dada 

a instrução “Formar Frase”, em comparação àquelas para as quais a instrução foi “Contar 

Letras”. Por outro lado, o reconhecimento baseado em sentimentos de familiaridade 

(respostas “Eu sei”) não sofreu influência do nível de tratamento. Tais achados 

reproduzem os obtidos nos estudos anteriores (DEWHURST; HITCH, 1999; 

GARDINER, 1988; GREGG; GARDINER, 1994; JAVA; GREGG; GARDINER, 1998).   

 

3. ESQUIZOFRENIA 

 

3.1 Histórico  e Evolução do Conceito 

 

Em 1893, Emil Kraepelin descreveu na 4ª edição de seu “Tratado de Psiquiatria” 

o quadro clínico da Demência Precoce (termo usado inicialmente por Morel), enfatizando 

como aspectos principais da doença o início e evolução precoces do quadro, embora ele 

próprio reconhecesse que nem todos os pacientes evoluíam para a demência (ELKIS, 

2000; KAPLAN; SADODK; GREBB, 1987). 

Eugen Bleuler, em 1911 introduziu o termo Esquizofrenia e elaborou uma nova 

descrição do quadro, dando ênfase não no aspecto evolutivo, tal como fizera Kraepelin, 

mas na presença de sintomas que seriam fundamentais para o diagnóstico: distúrbios das 

associações do pensamento, autismo, ambivalência, embotamento afetivo, prejuízos da 

atenção e avolição. Ainda nesta descrição, delírios, alucinações, distúrbios do humor, 

prejuízos de memória, queixas somáticas e catatonia eram considerados sintomas 
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acessórios e, portanto, não necessariamente presentes em todos os casos. Este autor 

postula que os sintomas fundamentais seriam expressão de uma disfunção cerebral, 

enquanto os acessórios seriam decorrentes de uma reação da personalidade a esta 

disfunção (BLEULER, 1950).   

Kurt Scheneider (1948) listou uma série de sintomas que seriam “característicos” 

do transtorno. Nesta descrição o autor enfatizou principalmente aqueles que hoje seriam 

conhecidos como sintomas “positivos” da esquizofrenia, denominando-os de “Sintomas 

de Primeira Ordem”. Incluiu sob esta égide sonorização do pensamento; ouvir vozes 

dialogando entre si, argumentando e contra-argumentando ou comentando as atividades 

do ouvinte; vivências de influência corporal; roubo de pensamento e outras formas de 

influência de pensamento; sensação de influência de terceiros no campo dos sentimentos, 

das pulsões e da vontade; além de percepção delirante. 

Vários outros autores contribuíram para a formação do conceito de esquizofrenia 

como entendido atualmente, porém aos acima citados atribui-se especial relevância já 

que seus trabalhos tiveram forte influência na elaboração dos mais amplamente usados e 

aceitos sistemas de diagnóstico e classificação, a Classificação Internacional das 

Doenças (CID), da organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente em sua 10ª edição 

(OMS, 1992); e o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM), 

da Associação Psiquiátrica Americana, que se encontra em sua quarta versão (APA, 

1994). 

 

3.2 Classificação 

 

Em vista da heterogeneidade de sua apresentação, foram feitas várias tentativas de 

classificar a esquizofrenia em subtipos clínicos.  
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Bleuler (1950) propôs as formas clínicas hebefrênica, paranóide, catatônica e 

simples, sendo que em tal classificação baseiam-se as descrições de subtipos clínicos dos 

sistemas de diagnóstico e classificação da Organização Mundial da Saúde e da 

Associação Psiquiátrica Americana (Elkis, 2000). 

Crow (1985) dividiu a esquizofrenia em uma síndrome positiva (ou tipo I) e uma 

negativa (tipo II), não mutuamente excludentes. A tipo I se caracterizaria por quadro 

agudo, reversível, com boa resposta ao tratamento com antipsicóticos, provável aumento 

de receptores dopaminérgicos e ausência de alterações cerebrais estruturais; já a tipo II 

estaria associada a má resposta ao tratamento com antipsicóticos, cronicidade, provável 

redução de receptores dopaminérgicos e alterações cerebrais estruturais.  

Os estudos de Liddle (1987a, 1987b, 1990) resultaram na descrição de três 

síndromes que poderiam coexistir, uma com predomínio de distorção da realidade 

(alucinações e delírios), uma denominada desorganizada (com afeto inapropriado, 

empobrecimento de conteúdo do pensamento, tangencialidade, descarrilamento e 

distraibilidade) e uma terceira, caracterizada por empobrecimento psicomotor 

(diminuição da fala e de movimentos espontâneos, hiporesponsividade afetiva e falta de 

inflexão vocal).     

 

3.3 Epidemiologia  

 

Estima-se a prevalência da esquizofrenia em cerca de 1% da população geral ao 

longo da vida, com distribuição semelhante entre os sexos. Quanto à incidência, calcula-

se que esteja próxima de 4 casos para cada 10.000 habitantes por ano. Foi observado, 

além disso, que estas taxas são semelhantes em diferentes países (MARI; LEITÃO, 

2000).  
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Trata-se de doença de alto impacto na qualidade de vida do paciente e de seus 

familiares, tendo sido colocada entre as 10 doenças mais incapacitantes no mundo em 

estimativa do Banco Mundial, da Organização Mundial da Saúde e da Escola Pública de 

Harvard (GENTIL, 1999). Além dos custos indiretos, causados pela queda de produção 

do paciente e dos familiares envolvidos nos seus cuidados, trata-se de uma doença de 

tratamento dispendioso, conforme demonstra estudo realizado no Reino Unido, no qual 

verificou-se que cerca de 1.6% de todo orçamento anual para a saúde era consumido na 

assistência a estes pacientes (DAVIES; DRUMMOND, 1994).    

 

3.4 Etiologia 

 

Vallada Filho e Samaia (2000), em estudo de revisão sobre fatores de risco para o 

desenvolvimento da esquizofrenia, concluem que o componente genético represente de 

70 a 80% da susceptibilidade total para o desenvolvimento da doença.  

Estes autores listam ainda fatores pré-natais e perinatais que parecem estar 

envolvidos com a doença. Dentre estes é citado a exposição precoce a infecções virais, 

como as causadas pelos vírus da influenza, da poliomielite, da varicela-zoster e o Borna 

vírus. Além disso, complicações da gravidez e parto e privação nutricional pré-natal 

também contribuiriam de alguma forma para o surgimento do quadro. 

   

3.5 Descrição Clínica 

 

A esquizofrenia é um transtorno mental grave caracterizado por alterações da 

sensopercepção (principalmente alucinações e distorções das experiências perceptuais), 

do conteúdo (delírios) e forma do pensamento (perda das associações, tangencialidade, 
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fuga de idéias, empobrecimento de conteúdo e de discurso, neologismos), do 

comportamento motor (agitação, catatonia, estupor, automatismos, maneirismos, 

estereotipias, ecopraxia e negativismo), das emoções (ansiedade, apatia, elação, afeto 

inadequado, embotamento afetivo e anedonia) e deficiências da esfera cognitiva 

(deterioração intelectual, da memória e da atenção), além de perda da motivação 

(CUTTING,1995). Convém ressaltar, entretanto, que os sintomas ditos psicóticos 

(desorganização do pensamento, delírios e alucinações) não são exclusivos da 

esquizofrenia e podem aparecer em outros quadros clínicos tais como transtornos 

depressivos, transtorno bipolar, quadros demenciais, e aqueles relacionados com abuso 

de substâncias estimulantes e alucinógenas (NIEDERMIER; NASRALLAH, 1997). 

Assim, os sintomas psicóticos são necessários, mas não suficientes para se firmar o 

diagnóstico, não existindo manifestações patognomônicas de esquizofrenia 

 

3.6 Alterações Cognitivas 

 

Ao longo de vários anos houve uma tendência de se considerar os prejuízos 

cognitivos associados à esquizofrenia como secundários aos delírios e alucinações, bem 

como aos problemas motivacionais e à falta de persistência comumente presentes nestes 

pacientes. Em vista disso, esperava-se que com o advento dos antipsicóticos fosse 

observada uma melhora natural no funcionamento cognitivo destes pacientes, secundária 

à melhora clínica dos outros sintomas. Isso, porém, não foi verificado e os déficits 

cognitivos passaram a ser vistos como aspectos estáveis da doença (GOLDBERG; 

GOLD, 1995; BOZIKAS et al., 2004).  

Em decorrência disto houve mudança gradual no foco de atenção das pesquisas, 

com ênfase maior nos processos cognitivos subjacentes que poderiam levar à 
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sintomatologia expressa pelo paciente (ANDREASEN, 1999). Este interesse pelas 

manifestações cognitivas da esquizofrenia representa um retorno à caracterização original 

do transtorno, conforme proposta por Bleuler e endossada por Kraepelin (ANDREASEN, 

1999; SHERMAN, 2003). 

 As funções cognitivas são acometidas de forma heterogênea. Há tendência de 

comprometimento maior nas esferas da memória, atenção e funcionamento executivo (o 

que inclui as capacidades de selecionar objetivos, planejamento, abstração e capacidade 

de resolução de problemas), em comparação com o prejuízo observado na linguagem 

verbal e em alguns tipos de processamento visuo-espacial (GOLDBERG; GOLD, 1995). 

 

4. ESQUIZOFRENIA E MEMÓRIA   

 

Hoje em dia é consensual a existência de alterações de memória na esquizofrenia 

(ALEMAN et al., 1999; DANION et al., 1992; STIP; LUSSIER, 1996). Estudos como o 

de Saykin et al. (1991) indicam, contudo, que o acometimento da memória não seria 

generalizado, mas antes seletivo. De fato, em estudos de memória de longa duração 

verificou-se que, quando comparados com voluntários sãos, pacientes com esquizofrenia 

demonstram pior desempenho em tarefas que envolvem memória explícita, enquanto a 

implícita estaria preservada (GRAS-VINCENDON et al., 1994; PERRY et al., 2000). 

Além disso, dentre os subtipos de memória explícita, o componente semântico mostra-se 

relativamente preservado, paralelamente a um maior comprometimento do episódico 

(DANION; RIZZO; BRUANT, 1999; HURON et al., 1995; RIZZO et al., 1996).   

Diferentes estudos em pacientes com esquizofrenia indicam que esta perturbação 

tem origem em processos cognitivos envolvidos no tratamento/estocagem das 

informações nas fases de aquisição/codificação da memória (DANION; SALAME, 1998; 
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GOLDBERG et al., 1993; GRAS-VINCENDON et al., 1994; HURON et al., 1995). Na 

esquizofrenia isto levaria a uma perturbação seletiva da rememoração consciente, que é 

característica da memória episódica (DANION; RIZZO; BRUANT, 1999; HURON et 

al., 1995). Isto implicaria em uma menor capacidade por parte dos pacientes de se 

beneficiarem de características dos estímulos que facilitariam a formação de traços 

mnêmicos mais estáveis e profundos (BREBION et al., 1997; KOH; KAYTON; BERRY, 

1973; TRAUPMANN, 1975; TRUSCOTT, 1973).  

Decisões tomadas pelas pessoas, e conseqüentemente seu comportamento mudam 

se um reconhecimento for acompanhado de rememoração consciente ou de sentimento de 

familiaridade, o comportamento tem mais chances de ser adaptativo quando baseado em 

rememoração consciente (DANION; RIZZO; BRUANT, 1999; GARDINER; 

RAMPONI; RICHARDSON-KLAVEHN, 2002). A conseqüência imediata dessas 

alterações é que pacientes com esquizofrenia tendem a se lembrar de eventos passados, 

porém com dificuldades para contextualizá-los, o que pode, inclusive, contribuir para 

interpretações delirantes dos fatos vividos (RIZZO et al., 1996). 

Green (1996) realizou metanálise dos estudos que buscaram correlacionar 

funcionamento psicossocial e déficits cognitivos em pacientes com esquizofrenia. 

Verificou que a memória (e seus distúrbios) constituiu a única função cognitiva que se 

correlacionou com as medidas de funcionamento social e de aprendizagem de habilidades 

empregadas. Houve correlação entre desempenho em testes de memória explícita e 

capacidade de inserção social, estimada pela qualidade de vida, pelo grau de autonomia e 

pela extensão da rede de relações sociais. O desempenho em testes de memória explícita 

também correlacionou-se com a capacidade de resolver situações interpessoais 

complexas. As medidas de memória explícita e de memória operativa foram associadas 
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ainda com a capacidade para adquirir e/ou expressar novas habilidades sociais (seguir 

corretamente o tratamento ou organizar atividades de lazer, por exemplo).  

Quanto à memória operativa, estudos demonstraram comprometimento funcional 

de diferentes funções do centro executivo nos pacientes com esquizofrenia, incluindo-se 

aí a capacidade de controle geral das ações e de tarefas concorrentes (BRESSI et al., 

1996; CARTER et al., 1998; GRANHOLM; ASARNOW; MARDER, 1996; KIM et al., 

2004), além de anormalidades nos processos organizacionais e estratégicos durante as 

fases de aquisição/codificação da construção da memória. Estas últimas é que levariam a 

dificuldades na emergência dos estados de consciência associados à rememoração, 

notadamente a rememoração consciente. A conseqüência imediata disto são as 

dificuldades para a integração de diferentes aspectos de um evento, prejudicando a 

formação de um todo coeso e harmônico e contribuindo para o surgimento de falsas 

lembranças (HURON; GIERSCH; DANION, 2002).   

 Deve ser salientada, porém, a possibilidade de influência do alentecimento  

(“slowness”) cognitivo nos baixos desempenhos em tarefas de memória operativa 

observados neste pacientes. Este fenômeno diz respeito a um aumento no tempo 

necessário para que ocorram as operações cognitivas elementares envolvidas nos 

processos de memória, isto é, no processamento das informações (BREBION et al., 

1998). Salame et al. (1998) verificaram o fenômeno do alentecimento em parte de uma 

amostra de pacientes com esquizofrenia avaliados quanto ao funcionamento da memória 

operativa, e observaram ainda que os pacientes alentecidos foram justamente os que 

tiveram os piores desempenhos de memória operativa. 

É possível que a memória operativa funcione também como interface entre 

memória e outras funções cognitivas (BADDELEY, 1994; CANTOR; ENGLE, 1993). 

Alguns autores consideram inclusive que prejuízos no funcionamento da memória 
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operativa possam constituir o déficit cognitivo fundamental da esquizofrenia (COHEN; 

SERVANT-SCHREIBER, 1992; GOLDMAN-RAKIC, 1994; WEINBERGER, 1993). 

São na verdade comuns os achados de hipofrontalidade nesses pacientes, sendo o córtex 

pré-frontal a área anatômica mais comumente relacionada a este sistema de memória 

(ABI-DARGHAM et al, 2002; CALLICOT et al., 1998; CARTER et al., 1998; MEYER-

LINDENBERG et al., 2001; PERLSTEIN et al., 2001; OKUBO et al., 1997). 

Apesar dessas evidências, até onde sabemos não há até o momento estudo algum 

que tenha investigado diretamente as possíveis correlações entre o funcionamento da 

memória operativa e a de longa duração e os estados de consciência a ela associados. Da 

mesma maneira, outras lacunas no conhecimento do funcionamento da memória na 

esquizofrenia aguardam serem preenchidas, dentre elas o papel de operações cognitivas 

como o nível de processamento das informações, fundamental para a aquisição de novos 

conhecimentos. Poucos estudos foram feitos neste sentido. Foram feitas manipulações do 

nível de processamento das informações em pacientes com esquizofrenia levando-se em 

conta a carga afetiva dos estímulos (DANION et al., 2003) e a sua forma de apresentação 

(palavras ou figuras) (HURON et al., 2003). Houve mais reconhecimento de palavras 

com maior carga afetiva do que de palavras emocionalmente neutras, e além disso, de 

estímulos apresentados sob a forma de figuras do que de palavras, justamente as 

condições que se esperava propiciariam processamento mais profundo. Estes efeitos 

ocorreram tanto em voluntários sãos como em pacientes, embora nestes em menor grau. 

Pretendemos, com este trabalho, avançar no entendimento de alguns destes 

pontos. O primeiro seria a influência do nível de processamento das informações na 

formação de traços mnêmicos em pacientes com esquizofrenia. Com base em resultados 

de estudo anterior (RIBEIRO; HETEM; ZUARDI, 2005), partimos da hipótese de que, 

mesmo que nos pacientes haja o efeito do nível de processamento, ele seria menos 
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robusto do que nos voluntários sãos. O segundo ponto investigado seria o relacionamento 

entre memória operativa e episódica.  
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II. OBJETIVOS 

 

 

Levando-se em conta as lacunas no conhecimento a respeito do funcionamento da 

memória na esquizofrenia, descritas no capítulo anterior, foram estabelecidos como 

objetivos deste trabalho: 

 

- avaliar a influência do nível de processamento das informações sobre a memória 

e estados de consciência associados à rememoração em um grupo de pacientes com 

esquizofrenia, comparados a um de voluntários sãos;   

 

- comparar entre os grupos a capacidade de coordenação de tarefas concorrentes, 

um indicativo do funcionamento do centro executivo e; 

 

- verificar se há correlação entre o desempenho na tarefa de memória operativa 

utilizada e a memória de longa duração e estados de consciência a ela associados. 
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III. SUJEITOS E MÉTODOS 

 

O projeto foi apreciado pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, tendo sido considerado adequado, 

conforme as recomendações das normas éticas de pesquisa em humanos (Anexo I). Foi 

solicitado o consentimento livre e esclarecido dos sujeitos (Anexo II), firmando o caráter 

voluntário da participação e a possibilidade de desistência sem prejuízo de qualquer natureza. 

 

3.1 Sujeitos 

 

Participaram do estudo 12 pacientes com esquizofrenia de uma lista original de 36, 

que haviam participado de protocolos de pesquisa realizados anteriormente a este.  Estes 

pacientes eram provenientes do Hospital-Dia e da Enfermaria de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Participaram também 8 pacientes oriundos de outros serviços e clínicas privadas.   

Os pacientes tiveram diagnóstico confirmado por meio da Entrevista Clínica 

Estruturada para o DSM-III-R (“Structured Clinical Interview for DSM-III-R” - SCID), 

desenvolvida por Spitzer et al. (1990) e traduzida e adaptada para o português por Del 

Ben, Rodrigues e Zuardi (1996). Seus estados clínicos foram avaliados no momento da 

aplicação das tarefas de memória por meio da Escala da Avaliação Psiquiátrica Breve 

("Brief Psychiatric Rating Scale" - BPRS) (OVERALL; GORHAN, 1962), na versão 

modificada por Bech, Kastrup e Rafaelsen (1986) e traduzida e adaptada para o 

português por Zuardi et al. (1994); e pela escala para sintomas negativos (Anexo III) da 

Escala de Avaliação das Síndromes Positiva e Negativa para Esquizofrenia ("Positive 
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and Negative Syndrome Scale" - PANSS), desenvolvida por Kay, Fiszbein e Opler 

(1987) e traduzida e adaptada para o português por Vessoni (1993).   

O grupo controle foi composto por 20 voluntários sãos, emparelhados com os 

pacientes quanto a sexo, idade e nível de escolaridade. Houve esse cuidado para neutralizar 

interferências possíveis em virtude do gênero, da experiência de vida e da formação escolar.  

Os critérios de inclusão adotados foram idade entre 18 e 60 anos, pelo menos 

primário completo e pontuação acima de 70 nas medidas de estimativa de inteligência 

adotadas. Para os pacientes era necessária estabilização clínica por pelo menos 1 mês 

antecedendo o momento da avaliação. 

Foram excluídos os sujeitos com história de uso crônico de álcool ou drogas, doenças 

neurológicas, em tratamento medicamentoso iniciado nas 4 semanas que antecederam o 

estudo e em uso de benzodiazepínicos. No caso dos pacientes, os critérios de exclusão foram 

ainda escores superiores a 2 em itens da BPRS (exceto naqueles relacionados a sintomas 

negativos) e incapacidade para compreender os objetivos e exigências do estudo. 

Da lista original de 36 pacientes, foram excluídos dez por uso de 

benzodiazepínicos, dois por apresentarem pontuação maior que o limite estabelecido para 

cada item da BPRS, um por não ter sido capaz de compreender as solicitações das tarefas 

propostas e um por ter declarado uso corrente de maconha. Além disso, um paciente 

recusou-se a participar da pesquisa e nove outros não foram localizados. 

Participaram da amostra 16 pacientes do sexo masculino e 4 do sexo feminino. 

Para o grupo de pacientes a média de idade foi de 34 (± 10,76 anos), com extremos de 21 

e 51 anos. No de voluntários sãos foi de 34 (± 11,9 anos), com extremos de 20 e 51 anos. 

A pontuação média dos pacientes na PANSS foi de 12,8 pontos (± 3,39) e na escala 

BPRS foi 7,26 pontos (±5,77). Conjuntamente, estes escores indicam que a amostra foi 

composta por pacientes em situação de controle clínico do quadro no momento da avaliação.  
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3.2 Instrumentos 

 

3.2.1 Avaliação de inteligência: 

 

 Foram aplicadas medidas estimadas de inteligência para caracterização da 

amostra e investigação do seu papel no desempenho das tarefas de memória. Para isso, 

sob a supervisão de neuropsicólogo, foram aplicadas a tradução e adaptação de Brandão 

(1987) para a língua portuguesa dos testes de Desenho com Cubos e Vocabulário da 

WAIS-R (Anexo IV). As técnicas empregadas foram escolhidas com base na proposição 

de Silverstein (1982) de uso de formas abreviadas da “Wechsler Adult Inteligence Scale - 

Revised” (WAIS-R) (WECHSLER, 1981).  

Apesar das imprecisões dos resultados de QI obtidos por meio de formas 

reduzidas da WAIS, elas oferecem a vantagem de requererem menos tempo de aplicação, 

o que é um aspecto vantajoso em se tratando de pacientes com esquizofrenia, que podem 

ter dificuldades motivacionais e de atenção (ALLEN et al., 1997). 

 

3.2.2 Avaliação da Memória de Longa Duração: 

 

Tarefa de Reconhecimento e Avaliação dos Estados  de Consciência 

 

A aplicação do método de auto-avaliação dos estados de consciência que 

acompanham o reconhecimento se faz com o auxílio de uma tarefa de reconhecimento 

clássica (GARDINER, 1988). Primeiramente, apresenta-se ao sujeito uma lista de itens a 

serem memorizados, um a um, a cada 5 segundos (o que constitui a fase de aprendizagem 

ou de estudo). Após intervalo, que pode variar de minutos a dias, realiza-se o teste 
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propriamente dito. O sujeito recebe uma lista que contém todos os itens apresentados na 

fase de aprendizagem, misturados com igual número de itens novos. Solicita-se a ele que, 

à medida que leia atentamente a lista, faça um círculo ao redor de cada item que 

reconheça como fazendo parte da lista de aprendizagem. Cada vez que ele reconhecer um 

item, deve escrever ao lado a letra "L" para "Eu me lembro", "S" para "Eu sei" e "A" para 

"Eu acho". A seguir, após o término da leitura de toda a lista, pede-se ao sujeito que 

justifique cada uma das respostas "eu me lembro", explicando que associação feita 

durante a aprendizagem.  

Em suma, o procedimento é composto por quatro fases: aprendizagem ou estudo, 

intervalo de retenção, reconhecimento com identificação dos estados de consciência 

associados e, justificativa das respostas "L". 

O método foi empregado na versão adaptada para a língua portuguesa por Ribeiro 

(2002). O material empregado consiste em duas listas (1 e 2)  de 40 substantivos simples, 

concretos, de uso comum, equivalentes quanto ao número de letras e sílabas (Anexo V). 

Cada uma das palavras foi escrita em um cartão (Anexo VI) em cujo verso havia 

indicação da lista a que ela pertence (1 ou 2), do número que indica sua posição na ordem 

de apresentação e a instrução a ser dada aos participantes logo após a sua apresentação. 

Havia duas possibilidades de instrução:  

 1- Contar as letras da palavra contida no cartão, dizendo em voz alta o número 

total de letras; 

 2- Formar uma frase com a palavra e dizê-la em voz alta. 

Como explicado anteriormente, acredita-se que na dependência da instrução, 

haverá o processamento do estímulo em diferentes níveis.  

Na fase de estudo da sessão experimental as palavras de uma das listas foram 

apresentadas aos participantes com a orientação de que tentassem memorizá-las para 
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posterior avaliação de memória.  Os cartões foram sempre mostrados na mesma ordem, de 

modo que as instruções acima descritas nunca se repetissem mais de duas vezes seguidas.  

No intervalo de 15 minutos entre a fase de estudo e a de teste, foram dados aos 

participantes instruções verbais e por escrito sobre a realização da tarefa (Anexo VII). As 

instruções utilizadas foram traduzidas e adaptadas por Ribeiro (2002) de estudos anteriores 

em que foi empregado o mesmo procedimento de avaliação (GARDINER, 1988; 

GARDINER; RICHARDSON-KLAVEHN; RAMPONI, 1997; HETEM et al., 2000; 

HURON; SERVAIS; DANION, 2002). Uma folha contendo as instruções por escrito ficava 

em poder dos sujeitos para eventuais consultas durante a realização da tarefa.  

As instruções dadas eram ilustradas com exemplos de situações rotineiras que 

evidenciavam as diferenças entre a rememoração consciente e o sentimento de familiaridade. 

Uma delas é a de avistar uma pessoa conhecida na rua e se lembrar de eventos envolvendo 

tal pessoa, tais como onde e quando ela havia sido vista pela última vez, o que foi conversado 

na ocasião, etc (rememoração consciente). A outra se dá quando o sujeito encontra uma 

pessoa, tem certeza de conhecê-la, mas não sabe de onde nem possui lembranças que o 

auxiliem a contextualizar tal sensação (Sentimento de familiaridade). Na terceira, ao cruzar 

com pessoa na rua existe a dúvida se ela é ou não conhecida. 

Na fase seguinte (fase de teste) foi apresentada aos participantes uma lista de 80 

palavras (AnexoVIII) dispostas em duas páginas com 4 colunas, contendo as 40 palavras 

vistas na fase de teste, além de outras 40 novas, misturadas de forma aleatória. Cada 

sujeito foi orientado a fazer um círculo nas que reconhecesse, devendo na seqüência 

escrever junto da palavra assinalada as letras "L" ("Eu me lembro"), quando o 

reconhecimento fosse acompanhado de rememoração consciente; "S" ("Eu sei"), quando 

acompanhado por sensação de familiaridade ou "A"("Eu acho"), quando o indivíduo não 

estivesse certo de ter realmente visto o estímulo anteriormente. Em seguida, cada 
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resposta “L” tinha que ser justificada, ou seja, solicitava-se que os sujeitos dissessem que 

associações foram feitas com a palavra quando do reconhecimento.  

Após as instruções e antes de fazer o reconhecimento com avaliação dos estados 

de consciência foi realizado um exercício para verificar se as instruções haviam sido bem 

compreendidas. Neste exercício foram apresentados aos sujeitos 6 cartões, com palavras 

diferentes das 40 mostradas anteriormente, as quais deveriam ser reconhecidas dentre 12 

(Anexo IX). Esta era a oportunidade para o sujeito esclarecer dúvidas e para o 

experimentador verificar se o procedimento havia sido compreendido corretamente.  

Tanto o número de reconhecimentos corretos quanto o de reconhecimentos falsos 

foram transformados em proporções em relação ao número de itens apresentados na fase 

de aprendizagem.  

As proporções de reconhecimentos corretos foram agrupadas de acordo com o tipo 

de resposta (“L”, “S” ou “A”) e tipo de instrução (“Formar Frase” ou “Contar Letras”).   

 

Rememoração Livre 

 

Logo após o término do teste de reconhecimento e antes da justificativa das 

respostas "L", foi solicitado aos sujeitos que escrevessem em uma folha em branco, em 2 

minutos, o maior número possível de palavras apresentadas na fase de aprendizagem.  

O desempenho nesta tarefa foi quantificado em proporção de respostas corretas e 

falsas, que foram ainda divididos de acordo com o tipo de instrução. 
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3.2.3 Avaliação da Memória Operativa 

 

Foi empregada para avaliar a memória operativa a tarefa dupla, método de 

avaliação da capacidade de controle de tarefas concomitantes, atribuição do centro 

executivo da memória operativa (BADDELEY et al., 1997; DELLA SALA et al., 1995; 

GREENE; HODGES; BADDELEY, 1995; SALAMÉ et al., 1998). 

A escolha desta tarefa deveu-se ao fato dela permitir que o seu nível de 

dificuldade seja ajustado para cada indivíduo, levando-se em conta as diferenças na 

quantidade de informação que cada um é capaz de manipular ao mesmo tempo. Além 

disso, possibilita medidas isolada do funcionamento do componente fonológico (séries de 

dígitos) e do visuo-espacial (percurso errático) (BADDELEY et al., 1997).  

A realização da tarefa é antecedida pela determinação do span de dígitos direto. 

Isto é feito recitando-se para o sujeito seqüências de números de tamanho constante e 

solicitando-se a ele que repita cada uma delas na mesma ordem (Anexo X). O span do 

sujeito equivale à maior seqüência de dígitos repetida corretamente em pelo menos duas 

dentre três tentativas, e corresponde a maior quantidade de informação de uma mesma 

natureza que o sujeito consegue manter em mente num dado momento.     

Uma vez determinado o span, foi verificado quantas séries de números do 

tamanho do mesmo os participantes eram capazes de repetir sem erros em 2 minutos 

(Anexo XI). Na seqüência os sujeitos foram orientados a marcar com um “xis” (X) séries 

de quadrados ligados entre si de modo a formar um percurso errático. Foram orientados a 

fazê-lo o mais rapidamente possível, sem pular nenhum ou voltar atrás. Dadas as 

instruções, era apresentado aos sujeitos um percurso menor para treinamento (Anexo 

XII). Após isso era usado o percurso para a tarefa propriamente dita (Anexo XIII), para 

que os voluntários o percorressem marcando o maior número de quadrados possível em 
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dois minutos. Caso terminassem o percurso antes do fim do tempo estipulado, deveriam 

continuar a sua execução lançando mão para isso, de tantos percursos quanto necessários, 

os quais ficavam imediatamente ao alcance de cada sujeito. Logo a seguir era realizada a 

tarefa dupla, na qual devia ser marcado, em 2 minutos, o maior número possível de 

quadrados do percurso errático ao mesmo tempo em que eram repetidas séries de 

números, do tamanho do span do sujeito, ditadas pelo entrevistador.   

A tarefa proporciona aos sujeitos que optem buscar o melhor desempenho 

possível em ambas as tarefas ou que, alternativamente, privilegiem a realização de uma 

delas em detrimento da outra. Tal fato torna difícil a interpretação dos dados obtidos, o 

que levou à necessidade de índices que combinassem o desempenho em ambas as tarefas 

em um único valor (DELLA SALA et al., 1995; BADDELEY, 1996).  

Em uma tentativa de preencher esta lacuna, Baddeley et al. (1997) propuseram o 

uso de um índice específico, denominado Mu. Este índice resulta da combinação da 

perda de desempenho nas duas tarefas nas condições simples e dupla. O índice Mu é 

calculado por meio da seguinte fórmula:  

 

 

 

sendo que: 

pm = ps - pd, sendo  
ps = ns / Ns 

  pd = nd / Nd 
ps   proporção de séries de dígitos na condição simples 
pd   proporção de séries de dígitos na condição duplas 
ns    número de séries de dígitos corretos na condição simples 
Ns   número de séries de dígitos apresentadas na condição simples 
nd   número de séries de dígitos corretos na condição dupla 
Nd  número de séries de dígitos apresentadas na condição dupla 
pt = ts - td / ts 
pt   número de quadrados marcados na condição simples da tarefa do percurso errático 
td   número de quadrados marcados na condição dupla da tarefa do percurso errático 
 

         M u = [ 1- (pm + pt)] x 100 
    2 
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Uma forma alternativa de se quantificar o desempenho na tarefa dupla é proposta 

por Greene, Hodges e Baddeley (1995), que sugerem a quantificação do declínio de 

desempenho na condição dupla da tarefa em relação à simples (DTD – “dual task 

decreement”) através da fórmula: 

 

3.2.4 Velocidade de articulação 

 

Para identificação de pacientes com alenteciemento cognitivo, foi empregada a 

tarefa de velocidade de leitura (ou de articulação), conforme proposto por Salamé et al. 

(1998). O material para a aplicação desta tarefa consiste em 3 (três) listas de 10 (dez) 

palavras de uso comum, que no caso do presente estudo derivam de estudo de freqüência 

de palavras2.  

As palavras foram agrupadas em cada lista em coluna única de acordo com o 

número de sílabas, de modo que em uma dela houvesse apenas monossílabas; em outra, 

somente trissílabas e; na terceira, pentassílabas (Anexo XIV). As listas são apresentadas 

uma a uma, em ordem crescente de número de sílabas. Solicita-se aos sujeitos que as 

leiam corretamente em voz alta, de cima para baixo, sem pular nenhuma e o mais 

rapidamente possível. Para cada lista o tempo de leitura é registrado cinco vezes, sendo 

que posteriormente é calculada a média dos tempos tomados e os valores convertidos em 

número médio de palavras por segundo. Foram considerados pacientes lentos aqueles que 

tiveram desempenho abaixo de dois desvios padrão da média dos voluntários sãos, a 

                                                 
2 Edson Françoso, UNICAMP – Departamento de Lingüística, dados não publicados 

DTD: (120 segundos/n0 de quadrados na condição dupla) - (120 segundos/n0 de quadrados na condição simples) 
proporção de séries corretas na condição dupla          proporção de séries corretas na condição simples 
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exemplo de como foi feito por Salamé et al. (1998). Este critério foi aplicado para cada 

uma das listas da tarefa.  

 

3.4. Procedimento 

 

 Imediatamente antes da sessão experimental foram aplicados em todos os sujeitos 

as técnicas para medida estimada de inteligência. Nos pacientes, além disso, foram 

aplicadas ainda a BPRS e a PANSS para caracterização do quadro clínico no momento 

da avaliação.   

A sessão experimental propriamente dita, consistiu nas avaliações de memória de 

longa duração (reconhecimento com descrição dos estados de consciência que 

acompanharam a rememoração e rememoração livre) e, de memória operativa, 

acompanhada pela tarefa de velocidade de leitura. Metade dos sujeitos de cada grupo 

realizou primeiramente os testes de memória de longa duração e a outra metade os de 

memória operativa e de leitura, nesta ordem. Esse cuidado visou prevenir qualquer tipo 

de interferência causado pela ordem dos testes. 

Dentre as tarefas de memória de longa duração, a tarefa de reconhecimento foi 

realizada sempre antes da de rememoração livre. Para a tarefa de reconhecimento teve-se 

o cuidado de realizar, na fase de aprendizagem, as listas 1 e 2 em metade dos 

participantes de cada grupo, com o objetivo de eliminar qualquer interferência de 

diferenças das listas nos resultados. 

 No que diz respeito a tarefa dupla, foi convencionado a realização da tarefa de 

dígitos antecedendo a tarefa de marcar quadrados.  
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3.5 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada com o programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 10.0 e o nível de significância considerado foi de p < 0,05. 

Para se comparar os grupos quanto à idade, medida de inteligência e índices de 

memória operativa foi utilizada análise de variância (ANOVA) de uma via.  

A proporção de reconhecimentos corretos foi submetida a uma análise de 

variância (ANOVA) de medidas repetidas tendo grupo (pacientes com esquizofrenia x 

voluntários sãos) como fator intersujeito, e instrução (contar letras x formar frase) e 

resposta (L, S, A) como fatores intrasujeito. O mesmo foi feito com a proporção de itens 

recuperados pelos sujeitos na tarefa de remoração livre, tendo grupo como fator 

intersujeito e instrução como fator intrasujeito. A título de análise complementar, foi 

também feita uma análise de variância (ANOVA) de medida repetidas, com os escores 

isolados das tarefas de dígitos e de percurso errático, com grupo como fator intersujeito e 

condição (simples x dupla) como fator intrasujeito. No caso de diferença significativa na 

análise geral, foi feita ANOVA de via única para localização das diferenças específicas.  

Foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson entre medida estimada 

de inteligência e escolaridade, memória episódica (tarefa de reconhecimento) e memória 

operativa (Mu e DTD); e entre memória episódica e memória operativa. Para os 

pacientes calculou-se a correlação entre os escores de PANSS e medida estimada de 

inteligência, memória episódica e memória operativa. Os valores foram corrigidos pelo 

índice de Bonferroni, levando-se em conta o número de correlações feitas com cada 

variável.  



 

 

- 53 -

 

 

 

 

 

 

RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   



 

 

- 54 -

IV. RESULTADOS 

 

4.1 Idade 

 

 Como esperado, já que esse parâmetro foi considerado no emparelhamento, não 

houve diferença significativa entre a média de idade dos pacientes (34   10,8) e 

voluntários sãos (34   12,2) (F=0,002; df=1,38; p=0,97). 

 

4.2 Estimativa de inteligência 

 

Na avaliação estimada de inteligência foi verificada pontuação média no grupo 

controle de 86,80 (± 9,92) e nos pacientes de 82,20 (± 8,27), sem diferenças estatísticas 

entre eles (F= 2,53; df=1,38; p= 0,12) (Figura 2). 

 

Figura 2: Inteligência estimada média entre os grupos (F=2,53; df=1,38; p=0,12) 
 
 
 

A análise individual dos resultados obtidos na técnica dos cubos mostrou 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, com desempenho inferior nos 
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pacientes em comparação ao verificado nos voluntários sãos (F= 3,94; df= 1,38; p=0,05). 

No Teste de Vocabulário a diferença encontrada entre os grupos não alcançou 

significância estatística (F= 1,38; df=0,45; p=0,50). 

 

4.3 Memória de longa duração 

 

4.3.1 Reconhecimento 

 

A ANOVA de medidas repetidas realizada com os escores da tarefa de 

reconhecimento revelaram efeito significativo da instrução associada às palavras 

(F=100,86; df=1,38; p<0,001), sendo que o desempenho foi maior para a instrução 

formar frase (FF) do que contar letras (CL). Além disso, foi encontrado efeito 

significativo do tipo de resposta, (F=58,25; df*2=1,5, 58,10; p<0,001), com respostas 

“L”, sendo mais freqüentes do que respostas  “S” e “A”. Verificou-se ainda um efeito de 

grupo significativo (F=21,50; df=1,38; p<0,001), com o desempenho dos pacientes 

mostrando-se inferior ao dos voluntários sãos (Tabela 2 e Figura 3). 

 
 
 
Tabela 2 - Médias e desvios padrão das proporções de reconhecimentos corretos nos  
grupos  

GRUPO PROPORÇÃO DE RECONHECIMENTOS 
CORRETOS 

VOLUNTÁRIOS SÃOS 0,67 (± 0,13) 

PACIENTES 0,47 (± 0,14) 

 

 
                                                 
2 Grau de liberdade corrigido pelo epsilon de Greenhouse-Geisser 
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Figura 3: Médias das proporções de reconhecimentos corretos nos grupos de voluntários 
 

 

Não houve interação entre instrução e grupo (F=0,15; df=1,38; p=0,70). Houve, 

porém, interações significativas entre resposta e instrução (F=110,10; df*= 1,4, 56,2; p< 

0,001), e entre resposta e grupo (F=7,84; df*=1,6, 59; p<0,001).  

Houve maior proporção de reconhecimentos corretos associados a respostas “Eu me 

lembro” (L) em voluntários sãos do que em pacientes (F=12,30; df=1,38; p=0,001). A 

proporção de reconhecimentos associadas a respostas “Eu Sei” (S) foi semelhante entre os 

grupos (F=0,13; df=1,38; p=0,72), ocorrendo o mesmo com a proporção de reconhecimentos 

associados a respostas “Eu Acho” (A) (F= 0,15; df=1,38; p=0,71) (Tabela 3 e Figura 4).    

 

Tabela 3 - Médias e desvios padrão das proporções de reconhecimentos corretos entre os 
grupos, distribuídas por resposta associada 

VOLUNTÁRIOS 
RESPOSTAS 

VOLUNTÁRIOS SÃOS PACIENTES 

L 0,45 (  0,16) 0,28 (  0,16) 

S 0,12 (  0,09) 0,11 (  0,10) 

A 0,09 (  0,06) 0,10 (  0,08) 
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Figura 4: Médias das proporções de reconhecimentos corretos entre os grupos, 
distribuídas por respostas associadas 
 
 

Mais importante ainda, houve interação significativa entre resposta, instrução e 

grupo (F=3,88; df*=1,5, 56,6; p=0,04). 

A Tabela 4 e Figura 5 mostram as proporções de reconhecimentos corretos 

associados aos estados de consciência que acompanham a rememoração, em função das 

instruções dadas aos sujeitos.  

 
 
 
Tabela 4 - Médias e desvios padrão das proporções de reconhecimentos corretos em 
função dos estados de consciência que acompanham a rememoração, por instrução 
associada às palavras 

L S A 
VOLUNTÁRIOS 

FF CL FF CL FF CL 

PACIENTES 
0,45  

(  0,24)

0,08 

(  0,09)

0,13  

(  0,13)

0,08  

(  0,08)

0,07  

(  0,11) 

0,12  

(  0,08)

VOLUNTÁRIOS SÃOS 
0,69  

(  0,17)

0,21 

(  0,18)

0,11  

(  0,11)

0,14  

(  0,11)

0,05  

(  0,05) 

0,13  

(  0,11)
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Figura 5: Médias das proporções de reconhecimentos corretos em função dos estados de 
consciência que acompanham a rememoração por instrução associada à palavra.   
 

Estas interações indicaram que, globalmente, voluntários sãos e pacientes tiveram 

desempenho melhor, mas diferenciados, com a instrução FF, que variou na dependência 

da resposta. Por conta disso, análises separadas para respostas “L”, “S” e “A” foram 

realizadas para esclarecer estas interações.   

 

Respostas “Eu me lembro”, “Eu sei” e “Eu acho” 

 

Para as respostas “L”, a ANOVA mostrou efeito significativo de instrução (F= 

170,78; df=1,38) p<0,001) e de grupo (F=16,61; df=1,38; p<0,001), com menor proporção 

de reconhecimentos em pacientes (0,28   0,13) do que nos voluntários sãos (0,45   0,16). 

Não houve interação entre grupo e instrução (F=2,90; df=1,38; p=0,097). Ambos os grupos 

demonstraram mais respostas “L” para a instrução FF do que CL. Este efeito, contudo, foi 

menor nos pacientes já que eles responderam significativamente menos “L” para FF do que 

os voluntários sãos (F=14,00; df=1,38; p=0,001). A proporção de respostas “L” associados a 

CL foi significativamente maior no grupo de voluntários sãos do que nos pacientes (F=8,50; 

df=1,38; p=0,006). 
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No que diz respeito às respostas “S”, a ANOVA realizada não evidenciou efeito 

de instrução (F=0,31; df=1,38; p=0,58) ou de grupo (F=0,45; df=1,38; p=0,51), tendo 

ocorrido interação entre grupo e instrução (F=4,55; df=1,38; p=0,04), o que indica que 

voluntários sãos e pacientes se comportaram diferentemente de acordo com a instrução. 

Pacientes responderam mais “S” para “FF” e menos para “CL”, mas não houve 

diferenças entre os grupos no que diz respeito a instrução “FF” (F=0,30; df=1,38; 

p=0,59) ou “CL” (F=3,89; df=1,38; p=0,06).  

Também para as respostas “A”, a ANOVA não revelou efeito de grupo (F=0,71; 

df=1,38; p=0,79), mas mostrou efeito da instrução (F=18,38; df=1,38; p<0,001). Não 

houve, entretanto, interação entre grupo e instrução (F=0,74; df=1,38; p=0,39), ou seja, 

ambos os grupos responderam mais “A” para “CL” sem que houvesse diferença 

estatística entre eles quanto à instrução “FF” (F=0,56; df=1,38; p=0,46) ou “CL” 

(F=0,062; df=1,38; p=0,80).  

Estas análises complementares demonstraram que o aumento dos 

reconhecimentos associados à instrução FF ocorreu apenas nos reconhecimentos 

acompanhados da consciência autonoética (Respostas “L”), não tendo influído naqueles 

acompanhados de sentimento de familiaridade (Respostas “S”). Este padrão de resultados 

caracteriza o efeito nível de processamento, que mostrou-se além disso, menos robusto 

nos pacientes do que nos voluntários sãos.    

 

4.3.2 Rememoração livre 

 

A ANOVA de medidas repetidas revelou que houve efeito da instrução (F=87,13; 

df=1,38; p<0,001) e de grupo (F=6,27; df=1,38; p=0,017), porém não houve interação 

entre ambos (F= 2,20; df=1,38; p= 0,15). 
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 A rememoração livre (proporção de palavras recuperadas) foi maior no grupo de 

voluntários sãos (0,19 ± 0,08) do que no de pacientes (0,13 ± 0,07) (F=6,41; df=1,38; p= 

0,016) (Figura 6). 

Figura 6: Média de proporções de rememorações livres de palavras entre os grupos 

 

Houve maior proporção de palavras associada a instrução “FF” para o grupo de 

voluntário sãos (0,28   0,12) do que para o grupo de pacientes (0,20  0,10) (F=5,94; 

df=1,38; p=0,02). Para a instrução “CL” as médias das proporções de palavras 

rememoradas para os voluntários sãos foi 0,10 (   0,07) e para os pacientes 0,07 (  0,06), 

não tendo havido diferença estatística entre os grupos (F=2,66; df=1,38; p=0,11) (Figura 

7). 
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Figura 7: Médias das proporções de rememorações livres de palavras em função do 
grupo e instrução associada às palavras 
 

 

4.4 Memória Operativa 

 

Não houve diferença estatística no desempenho da tarefa dupla (aferida pelo 

índice Mu) entre pacientes (90,18 ± 11,16) e voluntários sãos (90,1 ± 9,41) (F=0,01; 

df=1,38); p=0,97).    

Ao se aplicar o método proposto por Greene, Hodges e Baddeley (1995) 

verificou-se DTD médio de 0,64 ( 1,48) para os pacientes e 0,44 ( 1,70) para os 

voluntários sãos. Também não foi encontrada diferença no desempenho na tarefa dupla 

entre os grupos através desta fórmula de cálculo (F=0,22; df=1,38; p=0,6).  

Estes resultados contrariam aqueles descritos em estudos prévios, que relatam 

declínio nas funções do centro executivo da memória operativa em pacientes com 

esquizofrenia (BRESSI et al., 1996; CARTER et al., 1998; GRANHOLM; ASARNOW; 

MARDER, 1996; KIM et al., 2004). Em virtude disso foram realizadas análises estatísticas 

adicionais, para as quais foram considerados separadamente os desempenhos nas tarefas 

componentes da tarefa dupla, conforme proposto por Della Sala et al. (1995). A Tabela 5 
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apresenta as médias e desvios padrão dos desempenhos dos sujeitos em cada uma das tarefas, 

nas condições simples e dupla. Para a tarefa de séries de dígitos foi considerada a 

porcentagem de séries repetidas pelos sujeitos de maneira correta. Para a tarefa de percurso 

errático foram considerados o número de quadrados preenchidos pelos sujeitos. 

 
 
Tabela 5 - Médias e desvios padrão dos desempenhos dos sujeitos nas tarefas da tarefa 
dupla, nas condições simples e dupla. 

TAREFA 

SÉRIES DE DÍGITOS PERCURSO ERRÁTICO GRUPO 
T. Simples T. Dupla T.Simples T. Dupla 

PACIENTES 65,25 
(  21,09) 

59,75  
(  23,98) 

157,40  
(  32,10) 

138,30  
(  40,08) 

VOLUNTÁRIOS 
SÃOS 

65,55  
(  21,51) 

56,75  
(  21,57) 

193,30  
(  32,14) 

172,35 
(  41,32) 

 

 Na tarefa de séries de dígitos houve efeito da condição (F=7,5; df=1,38; p=0,009), 

mas não foi verificado efeito de grupo (F=0,04; df=1,38; p=0,83) e nem interação entre 

grupo e condição (F=0,40; df=1,38; p=0,53). 

 

Figura 8: Porcentagem de séries corretas em relação ao número de séries totais na tarefa 
de dígitos, nas condições simples e dupla 
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Na tarefa de percurso errático foi verificado efeito de condição (F=65,69; 

df=1,38; p<0,001) e de grupo (F=9,50; df=1,38; p=0,004), mas não houve interação entre 

grupo e condição (F=0,11; df=1,38; p=0,73). 

Na tarefa de percurso errático verificou-se melhor desempenho no grupo de 

voluntários sãos tanto na condição simples (F=12,52; df=1,38; p=0,001) como na 

condição dupla (F=6,99; df=1,38; p=0,01) (Figura 9). 

Figura 9: Número de quadrados marcados na tarefa de percurso errático, nas condições 
simples e dupla 
 

 

4.5 Velocidade de articulação  

 

 Foram identificados 4 (quatro) pacientes que se enquadraram dentro dos critérios 

definidos de alentecimento. Dois deles tiveram velocidade de articulação abaixo de dois 

desvios padrão da média dos voluntários sãos para a lista de palavras monossílabas. Dois 

outros apresentaram-se abaixo do ponto de corte tanto na série de palavras de três como 

também de 5 sílabas. 

Estes pacientes foram submetidos a análises em separado, tomando-se como 

grupo de comparação tanto o dos demais pacientes, como também o de voluntários sãos.   

Os pacientes alentecidos não tiveram desempenho diferente dos demais na tarefa 
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de Cubos ((F= 0,15; df=1,19; p=0,69). Apresentaram, porém, um desempenho inferior na 

tarefa de vocabulário (F= 7,08; df=1,18; p=0,02), mas esta não foi capaz de produzir 

diferenças na pontuação da estimativa de inteligência (F=1,31; df=1,18; p=0,26). 

Na tarefa de reconhecimento não houve diferença entre os grupos no que diz respeito 

proporção de reconhecimentos corretos (F=2,66; df=1,18; p=0,12), sendo que o mesmo 

ocorreu para as médias das proporções de respostas “L” (F= 0,57; df=1,18; p=0,45), “S” 

(F=1,92; df=1,18; p=0,18) e “A” (F= 0,006; df=1,18; p=0,93) fornecidas pelos sujeitos 

Na tarefa de rememoração livre não houve diferença entre os grupos (F= 2,24; 

df=1,18; p=0,15), contudo os pacientes alentecidos fizeram menos rememoração de 

palavras associadas à instrução “FF” (F=5,14; df=1,18; p=0,03). Para palavras associadas 

á instrução “CL” não houve diferença entre os grupos. 

Na tarefa de reconhecimento o desempenho dos pacientes foi inferior (F=17,2, 

df=1,18; p < 0,001), sendo que esta diferença se deu às custas de um menor 

reconhecimento de palavras associadas a resposta “L” (F= 7,93; df=1,38; p=0,01), não 

havendo diferenças para palavras associadas a “S” (F=2,54; df=1,18; p=0,12) ou “A” 

(F=0,07; df=1,18; p= 0,78). Houve maior reconhecimento nos voluntários sãos tanto de 

palavras associadas à instrução “FF” (F=16; df=1,18; p= 0,001) como “CL” (F=5,22; 

df=1,18; p< 0,03).  

Na tarefa de rememoração livre os pacientes tiveram desempenho inferior ao dos 

voluntários sãos (F= 6,71; df=1,18; p=0,01). Esta diferença decorreu de uma diferença na 

rememoração de palavras associadas a “FF” (F=8,35; df=1,18; p=0,008), não tendo sido 

verificada diferença entre os grupos para palavras associadas a “CL” (F= 0,54; df=1,18; 

p=0,47). 

Dentre as medidas de memória operativa não houve diferença entre os grupos 

tanto no índice Mu (F=0,99; df=1,18; p=0,33) como no DTD (F= 0,06; df=1,18; p=0.80).  
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4.6 Efeitos das medicações 

 

Tendo em vista a possibilidade de influência dos efeitos anticolinérgicos das 

medicações no funcionamento da memória (BREBION et al., 2004; DANION et al., 

1993; McEVOY et al., 1987; McEVOY; McCUE; FRETER, 1989; MORI et al., 2002; 

SPOHN; STRAUSS, 1989) os pacientes foram divididos em dois subgrupos de acordo 

com a carga anticolinérgica dos medicamentos em uso, considerada como alta ou baixa 

(Anexo XV). Esta divisão foi feita através de consenso entre três psiquiatras clínicos e 

resultou em dois grupos compostos por 9 e 11 pacientes, que faziam uso de medicações 

com baixa e alta carga anticolinérgica, respectivamente. 

A Tabela 6 mostra o desempenho médio e desvio padrão dos grupos de pacientes 

em função da carga colinérgica das medicações nas diferentes tarefas de memória 

empregadas no estudo. 

 

Tabela 6 - Médias e desvios padrão dos desempenhos dos pacientes nas tarefas de 
memória, em função da carga colinérgica das medicações em uso (* = proporções) 

TAREFAS BAIXA CARGA 
COLINÉRGICA 

ALTA CARGA 
COLINÉRGICA p 

Tarefa de 
Reconhecimento* 

0,45 (  0,09) 0,47 (  0,17) 0,76 

L 0,26 (  0,13) 0,25 (  0,13) 0,88 

S 0,10 (  0,08) 0,10 (  0,10) 0,98 Respostas 

A 0,07 (  0,04) 0,10 (  0,10) 0,43 

FF 0,31 (  0,11) 0,32 (  0,12) 0,87 Instrução 
CL 0,13 (  0,04) 0,14 (  0,09) 0,74 

Rememoração 
Livre* 

0,128 (  0,05) 0,13 (  0,09) 0,73 

Tarefa Dupla (Mu) 95,46 (  10,85) 90,68 (  9,73) 0,31 
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4.7 Correlações 

  

 Usando-se a correção de Bonferroni verificou-se correlação entre medida 

estimada de inteligência e escolaridade (r=0,49; p=0,01), não tendo sido encontradas 

correlações entre medida estimada de inteligência e memória episódica e memória 

operativa. Também não houve correlação entre memória episódica e memória operativa 

Para a pontuação no PANSS houve correlação com medida estimada de inteligência (r=-

0,48; p=0,025), mas não houve correlação entre os escores do PANSS e memórias 

episódica e operativa 
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V. DISCUSSÃO 

 

5.1. Medida estimada de inteligência 

 

Não houve diferença entre os grupos quanto aos valores estimados de 

inteligência. Tal resultado difere de relatos encontrados em estudos anteriores, nos quais 

foi verificado declínio no nível global de inteligência (ADAD; CASTRO; MATTOS, 

2000; CUTTING, 1995; MALTA, 2003).  

No presente estudo foi aplicada a forma reduzida da WAIS-R proposta por 

Silverstein (1982), composta pelos subtestes de Vocabulário e de Cubos. O uso de 

formas abreviadas trazem a vantagem de requererem menor tempo de aplicação, o que é 

um aspecto vantajoso em se tratando de pacientes com esquizofrenia, que podem ter 

problemas motivacionais (ALLEN et al., 1997). Por outro lado elas fornecem medidas 

mais imprecisas de inteligência, em especial nestas populações, nas quais seria esperado 

supor um declínio intelectual em decorrência das dificuldades envolvendo as esferas da 

atenção, concentração, memória e funcionamento executivo (ADAD; CASTRO; 

MATTOS, 2000; GOLDBERG; GOLD, 1995).  

Uma questão adicional que deve ser ressaltada é que o instrumento empregado 

para estimar a inteligência dos sujeitos constitui uma tradução e adaptação, não tendo 

sido padronizada para a língua portuguesa, o que também pode ter contribuído para 

eventuais imprecisões nos resultados alcançados. 

Ao se avaliar separadamente os escores das duas tarefas, também não foram 

encontradas diferenças entre os grupos no Teste de Vocabulário. Este teste constitui uma 

medida de inteligência verbal, sendo que para o seu desempenho contribuem de maneira 

significativa as experiências precoces de socialização, que refletem aspectos sócio-
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econômicos e a escolaridade do indivíduo (CUNHA, 1993). O emparelhamento por 

escolaridade pode ter, assim, contribuído para a semelhança de resultados nesta medida. 

Além disso, as capacidades de linguagem parecem relativamente preservadas em 

pacientes com esquizofrenia, em comparação a habilidades não verbais (ADAD; 

CASTRO; MATTTOS, 2000). 

Já no teste de Cubos, que envolve o emprego de habilidades não verbais, como a 

capacidade de abstração (CUNHA, 1993), foi verificado desempenho inferior entre os 

pacientes. Baixo rendimento neste teste foi correlacionado com lesões de lobos frontais 

(CUNHA, 1993), sendo que na esquizofrenia são freqüentes estudos que apontam para 

hipofrontalidade. É possível supor, portanto, que o desempenho nesta tarefa reflita com 

maior fidedignidade o real estado de funcionamento cognitivo desses pacientes do que o 

escore global obtido ou o desempenho no teste de Vocabulário.  

 

5.2 Memória de Longa Duração 

 

Reconhecimento com avaliação dos estados de consciência 

 

 Os voluntários sãos reconheceram mais palavras do que os pacientes. 

Além disso, houve mais respostas L do que S e A em ambos os grupos, com diferença 

entre eles apenas na proporção de respostas L, que foi maior nos voluntários sãos do que 

nos esquizofrênicos. Em outras palavras, a diferença no desempenho deveu-se 

basicamente a uma menor proporção de reconhecimentos acompanhados de 

rememoração consciente, enquanto a dos baseados em sentimentos de familiaridade não 

diferiu entre os grupos. Uma vez que a rememoração consciente caracteriza-se pelas 

informações contextuais, inclusive temporais, que acompanham a codificação do item 
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(TULVING, 1985), este resultado pode ser considerado congruente com o verificado por 

Rizzo et al. (1996). Estes autores compararam um grupo de pacientes esquizofrênicos a 

um de voluntários sãos em uma tarefa de reconhecimento na qual os participantes 

deveriam também identificar dentre os itens, aqueles que haviam sido apresentados mais 

recentemente. Verificaram, nos pacientes, um comprometimento na capacidade de 

discriminá-los com base neste critério, o que refletiria uma maior dificuldade para 

estabelecer o contexto temporal associado aos estímulos.  

Este resultado é também congruente com os alcançados em outros estudos com 

pacientes com esquizofrenia em que se empregou o procedimento Gardiner (DANION; 

RIZZO; BRUANT, 1999; HURON et al., 1995; HURON; DANION, 2002), nos quais 

houve também redução global do reconhecimento, decorrente de redução do 

reconhecimento associado à rememoração consciente.  

Em ambos os grupos houve ainda maior proporção de reconhecimento de 

palavras para as quais haviam sido dadas as instruções “FF” do que “CL”, embora para 

as duas instruções o reconhecimento tenha sido maior para os voluntários sãos do que 

para os pacientes com esquizofrenia. Levando-se em conta o proposto por Craik e 

Lockhart (1972), considerou-se que a instrução “FF” propiciaria o processamento das 

informações em um nível mais profundo do que “CL”, tendo em vista que no caso da 

primeira o processamento ocorreria com base não apenas em aspectos sensoriais, mas 

também semânticos. A formação de traços de memória mais firmes e profundos se 

manifestaria assim por um maior reconhecimento de palavras associadas a “FF” do que a 

“CL”, como de fato ocorreu nos dois grupos. 

Ao se considerar o efeito da instrução sobre as respostas dadas pelos sujeitos, 

verificou-se que “FF” levou a um aumento das respostas “L” em comparação à instrução 

“CL”. Em contrapartida, para as respostas “S” e “A” não houve influência da instrução. 
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Este padrão de resultados caracteriza o efeito de nível de processamento sobre o tipo de 

resposta fornecida. Este efeito apareceu nos dois grupos, embora tenha sido menos 

robusto nos pacientes.   

Resultados semelhantes foram obtidos por Danion et al. (2003). Estes autores 

realizaram estudo no qual foram apresentados aos sujeitos estímulos sob a forma de 

figuras e de palavras. Verificou-se mais reconhecimento acompanhado de rememoração 

consciente para os itens apresentados como imagens, cuja codificação teria ocorrido com 

base em aspectos sensoriais mais ricos, do que com palavras. Este efeito, além disso, 

esteve presente tanto em voluntários sãos como também em pacientes, embora nestes em 

menor grau. A idéia de que em pacientes com esquizofrenia também se observa o efeito 

nível de processamento é reforçada pelo resultado verificado no estudo de Huron et al. 

(2003), no qual palavras com maior carga afetiva foram mais associadas à rememoração 

consciente do que palavras neutras. Neste trabalho, mais uma vez, a magnitude do efeito 

foi menor em pacientes do que em voluntários sãos.  

A consciência autonoética caracteriza-se pela recuperação de atributos de um 

estímulo registrado. São informações relativas a aspectos sensoriais, contextuais, reações 

emocionais e operações cognitivas que ocorrem durante a aquisição. Estas características 

é que possibilitam que o armazenamento seja mais elaborado, resultando em melhor 

desempenho da memória. A menor amplitude desse efeito nos pacientes no presente 

estudo poderiam ser explicados, como propôs Danion et al. (2003), pelo argumento de 

que os mecanismos envolvidos na recuperação destes atributos podem estar prejudicados 

na esquizofrenia. Tal idéia se contrapõe a outra hipótese, mais antiga, de que esta redução 

da rememoração consciente poderia decorrer de disfunções em processos elaborativos 

envolvidos na construção de traços de memória, que seriam responsáveis pela junção de 

diferentes aspectos de um evento em um conjunto coeso e harmônico que, em última 
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instância, constitui a rememoração consciente (DANION; RIZZO; BRUANT, 1999; 

HURON et al.,1995; HURON; DANION, 2002). 

No que diz respeito aos mecanismos funcionais subjacentes aos déficits da 

rememoração consciente na esquizofrenia, portanto, os resultados não são conclusivos. 

Isso torna necessárias futuras investigações adicionais para se averiguar qual de fato seria 

sua origem, e inclusive se não haveria comprometimento tanto da fase de aquisição como 

também de recuperação.  

A hipótese de que os pacientes com esquizofrenia não seriam capazes de 

compreender e realizar corretamente o procedimento Gardiner foi discutida por ocasião 

da validação do método (RIBEIRO; HETEM; ZUARDI, 2005). Esta possibilidade, 

porém, parece improvável por vários motivos. Foram tomadas numerosas precauções 

durante a tarefa para assegurar que os sujeitos haviam entendido plenamente os 

significados destas respostas. Além disso, o fato do deficit seletivo nas respostas “L” ter 

sido verificado em diferentes estudos (DANION ; RIZZO; BRUANT, 1999; HURON; 

DANION, 2000; HURON et al., 1995) também vai contra este argumento. Outro aspecto 

importante, e que também o presente estudo mostra, é que os atributos qualitativos da 

memória, isto é, se associada com rememoração consciente ou com sentimentos de 

familiaridade, não diferem entre pacientes com esquizofrenia e voluntários sãos. Em 

particular, a esquizofrenia prejudica quantitativamente a rememoração consciente, mas 

quando os pacientes recuperam uma informação armazenada, as características 

qualitativas de seu estado subjetivo de consciência parecem normais.  

A possibilidade de influência de problemas motivacionais também parece não 

justificar o desempenho inferior obtido pelo grupo de pacientes. Chamou a atenção, na 

verdade, o grande empenho que os pacientes demonstraram para realizar as tarefas 

propostas. 
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Rememoração Livre 

 

 O desempenho na tarefa de rememoração livre foi melhor no grupo de voluntários 

sãos do que nos pacientes esquizofrênicos, o que reforçou a idéia da existência de um 

comprometimento quantitativo da memória de longo prazo em pacientes de 

esquizofrenia. Além disso, houve ainda a rememoração de mais palavras associadas a 

instrução “FF” do que “CL” em ambos os grupos, o que evidencia também através desta 

tarefa o efeito nível de processamento sobre a lembrança dos estímulos. 

 

5.3. Memória Operativa 

 

O índice Mu, que combina a perda de desempenho nas tarefas de percurso 

errático e de séries de dígitos na condição dupla em relação a simples, não diferiu entre 

os grupos. Medidas complementares de tarefa dupla também não revelaram diferenças 

significativas entre o grupo de pacientes e o de voluntários sãos. 

Este achado contraria diversos estudos anteriores que indicam redução 

significativa do desempenho em tarefas de memória operativa em pacientes com 

esquizofrenia (ARTIGES et al., 2000; GRANHOLM et al., 1997; HONEY; 

BULLMORE; SHARMA, 2002; MEYER-LINDENBERG et al., 2001); inclusive 

naquelas que avaliavam de maneira mais específica funções do centro executivo 

(BRESSI et al., 1996; CARTER et al., 1998; GRANHOLM; ASARNOW; MARDER, 

1996; KIM et al., 2004).   

Isto poderia levantar suspeitas a respeito da qualidade do índice. Esta suspeita 

poderia inclusive ser alimentada por achados de estudos anteriores que indicaram 

algumas fragilidades do mesmo. Dentre elas, o baixo grau de confiabilidade teste-reteste, 
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identificado por BADDELEY et al. (1997), o que constitui um fator limitante para o seu 

uso na prática clínica. Além disso, Sylwan, Rosin e Galera (1999) verificaram que ele 

sofre influência das estratégias cognitivas empregadas pelos sujeitos durante a 

determinação do span. Neste estudo, os participantes que relataram terem lançado mão 

de estratégias que exigem maior esforço atencional tiveram valores de span altos. Por 

outro lado, aqueles que se limitaram a repetir os dígitos com base nos sons apenas, 

tiveram valores mais baixos. Na condição dupla da tarefa de percurso errático, os que 

tiveram spans maiores apresentaram os piores desempenhos. Os autores levantam 

hipótese disso ter sido decorrência da sobrecarga cognitiva maior e alertaram para a 

necessidade de se definir algum método que permita medidas mais precisas de span para 

a tarefa.  

Contudo, em outro estudo no qual foi empregada a tarefa dupla e o índice Mu, 

Oram et al. (2005) encontraram diferenças entre pacientes e voluntários quanto ao índice. 

Além disso, no atual estudo, a aplicação da fórmula alternativa proposta por Greene, 

Hodges e Baddeley (1995) para se avaliar o DTD também não demonstrou diferenças 

entre os grupos no desempenho da tarefa dupla. Conjuntamente, estes achados tornam 

menos provável que o resultado obtido tenha sido decorrente de limitações do índice em 

detectar possíveis diferenças. 

A análise separada dos desempenhos nas tarefas de séries de dígitos e de percurso 

errático mostrou para a tarefa de séries de dígitos efeito da condição, ou seja, tanto 

voluntários sãos quanto pacientes tiveram melhor desempenho na condição simples do 

que na dupla, sem diferença entre eles.Também na tarefa de percurso errático os grupos 

se comportaram qualitativamente da mesma maneira. Ambos tiveram desempenho 

melhor na condição simples do que dupla, mas com o grupo de pacientes apresentando 

um desempenho quantitativamente abaixo do verificado para o grupo de voluntários sãos.  
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Este padrão de resultados é exatamente o que foi obtido por Salame et al. (1998), 

que usaram a mesma tarefa dupla para comparar um grupo de pacientes esquizofrênicos a 

um de voluntários sãos.  Estes autores também não encontraram diferenças entre os 

grupos no que diz respeito ao índice DTD.  

Já no estudo de Oram et al. (2005) foi encontrado resultado idêntico na tarefa de 

séries de dígitos, isto é, um pior desempenho dos dois grupos na condição dupla sem 

diferença entre pacientes e voluntários sãos. Na tarefa de percurso errático, porém, estes 

autores encontraram efeito de grupo, condição e interação entre grupo e condição. A 

ausência de diferenças no desempenho da tarefa de séries de dígitos verificadas neste 

estudo reproduziram o resultado obtido em estudos anteriores nos quais foi empregada a 

tarefa dupla em pacientes com esquizofrenia (SALAMÉ et al., ORAM et al., 2005), e 

reforçam a hipótese de que o componente fonológico da memória operativa esteja mais 

preservado nestes pacientes (GOLDBERG et al., 1993; HADDOCK et al., 1996).  

Quanto ao componente visuo-espacial, os achados foram controversos. Assim 

como ocorreu no presente estudo, Salame et al. (1998) verificaram um pior desempenho 

dos pacientes na tarefa do percurso errático tanto na condição simples como na dupla, 

sendo que o declínio verificado foi equivalente entre os grupos. Já Oram et al. (2005) 

verificaram um declínio ainda maior na condição dupla entre os pacientes com 

esquizofrenia. 

Uma possibilidade a ser considerada para explicar esta discrepância reside em 

possíveis diferenças do perfil cognitivo dos participantes das amostras. Salame et al. 

(1998) identificaram dentro do grupo estudado pacientes que apresentavam maior 

alentecimento do processamento das informações. Este subgrupo apresentou um 

desempenho inferior ao dos demais pacientes e ao dos voluntários são na tarefa de 
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percurso errático e no escore DTD da tarefa dupla, embora na série de dígitos tenha se 

mostrado inalterado.  

Outro aspecto que pode ter influído no padrão de resultados diz respeito ao centro 

executivo da memória operativa. A ele são atribuídas uma série de operações cognitivas 

além da capacidade de coordenar tarefas concorrentes e manter em mente informações 

por breves períodos. Dentre estas estão incluídas a capacidade de controlar ações, de 

acessar informações armazenadas na memória de longo prazo e de escolher as mais úteis 

para as diferentes situações em curso (BADDELEY, 1986). É possível que o 

acometimento dessas funções também não seja homogêneo na esquizofrenia, e que a 

capacidade de coordenar tarefas concorrentes esteja mais preservada, pelo menos em 

algumas populações de pacientes. Daí a importância do emprego de tarefas que solicitem 

diferentes funções, sem deixar de se atentar para o risco das sessões experimentais 

tornarem-se por demais longas e cansativas, o que poderia influenciar o desempenho dos 

sujeitos.   

 

5.4. Velocidade de articulação 

 

Salame et al. (1998), ao avaliarem o funcionamento da memória operativa em 

pacientes com esquizofrenia, não encontraram diferenças entre os grupos. Isto chamou a 

atenção daqueles autores uma vez que contrariava a maioria dos estudos a respeito do 

tema. Aprofundando a análise daquela amostra identificaram um subgrupo de pacientes 

que apresentava alentecimento do processamento das informações. Estes pacientes, 

quando avaliados à parte, apresentavam desempenho nas tarefas de memória operativa 

propostas mais comprometido que os demais. 
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O alentecimento cognitivo foi investigado por Brébion et al. (1998), que 

correlacionaram a velocidade de processamento com desempenho em tarefas de memória 

operativa. Os autores chamaram a atenção para a possibilidade de que os prejuízos de 

memória vistos em pacientes com esquizofrenia pudessem em parte decorrer de lentidão 

no processamento das informações.  

Mais recentemente esta questão foi investigada em pelo menos dois estudos. No 

primeiro deles, Hartman et al. (2002) verificaram que a capacidade de manter em mente 

por breves períodos a imagem de estímulos apresentados foi semelhante em um grupo de 

pacientes com esquizofrenia em comparação a voluntários sãos, desde que o tempo de 

apresentação do estímulo fosse ajustado. Este achado foi interpretado pelos autores como 

expressão de uma necessidade de maior de tempo, por parte dos pacientes, para 

processarem a informação recebida. Em outro estudo, Fuller et al. (2005) perceberam que 

a breve apresentação de um estímulo em sucessão a um anterior levava a dificuldades, 

nos pacientes com esquizofrenia, de manterem em mente a lembrança do primeiro 

estímulo. Nos voluntários do grupo controle o intervalo de tempo entre a apresentação do 

primeiro e do segundo estímulo capaz de produzir este efeito foi significativamente 

menor. Assim o tempo para a consolidação do traço de memória foi maior nos pacientes 

estudados.    

Levando-se em conta estes achados, neste trabalho foi incluída uma tarefa de 

velocidade de articulação de palavras, considerada como um método capaz de identificar 

pacientes com alentecimento no processamento de informações. Ao se aplicar a tarefa 

foram identificados apenas quatro pacientes que se encaixaram neste perfil. 

Neste grupo houve desempenho inferior na tarefa de vocabulário, sendo que isto 

ocorreu não apenas quando comparados aos voluntários sãos, mas também em relação 

aos demais pacientes. Ao observar os graus de escolaridade da amostra, chamou a 
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atenção o fato de três deles estarem entre os de menor grau de escolaridade. Isto reforça a 

questão anteriormente discutida envolvendo a influência da escolaridade no desempenho 

nesta tarefa. Por outro lado levanta a especulação sobre o baixo nível de escolaridade ser 

decorrência de uma disfunção cognitiva precocemente instalada, até mesmo antes de 

emergência de suas doenças, situação que já foi identificada por diferentes autores.     

Na demais medidas adotadas, inclusive de memória operativa, estes pacientes não 

diferiram dos demais. Vale ressaltar, porém, que o baixo número de sujeitos identificados 

como cognitivamente lentos torna difícil a interpretação dos dados obtidos, havendo a 

necessidade de outros estudos que investiguem especificamente pacientes com este perfil. 

   

5.5. Correlação entre memória de longo prazo e memória operativa 

 

A memória operativa consiste num sistema de memória que mantém acessível por 

breves períodos de tempo quantidades limitadas de informações. Estas informações 

podem ser novas ou ainda provenientes dos arquivos da memória de longo prazo 

(BADDELEY, 1986). 

O córtex pré-frontal dorsolateral é considerado a região anatômica do cérebro 

mais extensamente envolvida no funcionamento da memória operativa (ABI-

DARGHAM et al, 2002; CALLICOT et al., 1998; CARTER et al., 1998; MEYER-

LINDENBERG et al., 2001; PERLSTEIN et al., 2001; OKUBO et al., 1997), sendo que 

diferentes estudos indicam pior desempenho de pacientes com esquizofrenia em tarefas 

de memória operativa (ARTIGES et al., 2000; GRANHOLM et al., 1997; HONEY; 

BULLMORE; SHARMA, 2002; MEYER-LINDENBERG et al., 2001; etc). 
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Já a memória de longo prazo parece estar associada principalmente ao córtex 

temporal medial, e alterações neste sítio anatômico estariam envolvidos nos prejuízos de 

memória de longo prazo nestes pacientes (HECKERS et al., 1998). 

Barch et al. (2002) tentaram correlacionar o funcionamento das memórias 

operativa e de longo prazo em pacientes com esquizofrenia. Para isso, foi aplicada aos 

sujeitos uma tarefa de memória operativa (N-back) e duas de memória de longo prazo 

(tarefas de reconhecimento). A realização delas ocorreu simultaneamente à realização de 

ressonância magnética funcional. Foi verificada menor ativação do córtex pré-frontal 

dorsolateral na tarefa de memória operativa nos pacientes em comparação ao grupo 

controle de voluntários sãos, como se supunha. Houve, porém, a ativação desta mesma 

região também quando da realização das tarefas de memória de longo prazo, embora esta 

ativação tenha sido menor nos pacientes do que nos voluntários sãos, sugerindo que haja 

interação entre estes dois tipos de memória.  

Um dos objetivos deste trabalho era justamente avançar nesta linha, tentando 

verificar se haveria correlações entre os estados de consciência associados ao 

reconhecimento e o funcionamento da memória operativa. A ausência de diferenças entre 

os grupos na tarefa de memória operativa empregada impossibilitou ir além. Assim 

sendo, permanece em aberto esta questão, que é especialmente importante se for 

considerado que alguns autores propõem que a memória operativa seja fundamental para 

o armazenamento de dados na memória episódica. 

 

5.6 Efeito das medicações  

 

Finalmente, o papel do tratamento deve ser considerado. Embora a hipótese de 

que o tratamento medicamentoso possa interferir no desempenho dos pacientes com 
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esquizofrenia não seja totalmente descartada, não justifica o padrão global de disfunção 

de memória. No presente estudo, os pacientes recebendo medicamentos que sabidamente 

prejudicam a rememoração consciente, tais como os benzodiazepínicos (CURRAN et al., 

1993; HURON et al., 2001; HURON et al., 2002) foram excluídos, e apenas 

antipsicóticos convencionais, de nova geração e agentes anticolinérgicos foram 

permitidos.  

No que diz respeito especificamente ao uso de benzodiazepínicos, chamou a 

atenção o fato de ter ocorrido no presente estudo uma perda amostral de dez sujeitos de 

uma lista de trinta e seis por conta do consumo regular destas medicações. Tendo em 

vista o potencial de efeitos colaterais, inclusive cognitivos, destas medicações e a 

ausência de indicações para seu uso em pacientes com esquizofrenia estabilizados 

(ELKIS, 1999), como era o caso daqueles, seria interessante avaliar a maneira como estes 

medicamentos tem sido prescritos em pacientes com esquizofrenia. Os resultados de tal 

levantamento poderiam, inclusive, ajudar a traçar diretrizes para programas de educação 

médica.     

Uma série de evidências relatadas na literatura indicam que, aparentemente, o 

tratamento não tem grande impacto nos prejuízos de memória de pacientes com 

esquizofrenia. Primeiro, pacientes sem tratamento ainda exibem prejuízos de memória 

(SAYKIN et al., 1994). Segundo, uma metanálise recente das funções de memória na 

esquizofrenia concluiu que estas funções não são significativamente influenciadas pelos 

antipsicóticos (ALEMAN et al., 1999). Terceiro, pacientes com esquizofrenia não 

demonstraram mudanças no funcionamento neurocognitivo ao terem suas doses de 

antipsicóticos gradualmente reduzidas (SEIDMAN et al., 1993). 

No que diz respeito especificamente aos efeitos anticolinérgicos das medicações, 

vários estudos indicam sua associação direta com prejuízos no funcionamento da 
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memória (McEVOY et al., 1987; McEVOY; McCUE; FRETER, 1989; SPOHN; 

STRAUSS, 1989; DANION  et al., 1993; MORI et al.,  2002; BREBION et al., 2004; 

PEUSKENS; DEMILY; THIBAUT, 2005). Este acometimento não parece ser 

homogêneo, havendo um maior prejuízo no funcionamento da memória de curto prazo e 

operativa (MORI et al., 2002), o que se manifesta principalmente pela redução da 

capacidade de adquirir novas informações (DANION et al., 1993; McEVOY et al., 1987; 

McEVOY; McCUE; FRETER, 1989), em especial estímulos verbais (KERN et al., 1999; 

BREBION et al., 2004) Já a memória de longo prazo parece ser mais resistente a estes 

efeitos (DANION et al., 1993; MORI et al., 2002). Além disso, os efeitos 

anticolinérgicos parecem afetar o desempenho em tarefas de rememoração, mas não nas 

de reconhecimento (BREBION et al., 2004; McEVOY et al., 1987; McEVOY; McCUE; 

FRETER, 1989). 

Há ainda estudos (WARBURTON et al., 1986; RUSTED; EATON-WILLIAMS, 

1991; WARBURTON, 1992; RUSTED; WARBURTON, 1992) que mostraram que a 

retirada de medicações anticolinérgicas coincidiu com melhora de desempenho em 

tarefas que exigiam a atenção sustentada por períodos mais longos, fazendo supor que os 

prejuízos que os anticolinérgicos causam à memória possam decorrer também de ação 

deletéria sobre a capacidade de atenção.  

Estudos com pacientes com esquizofrenia indicam que medicações 

antiparkinsonianas com efeito anticolinérgico seriam capazes de causar prejuízo de 

memória mesmo nas doses terapêuticas habitualmente usadas (BREBION et al., 2004; 

DANION et al., 1993; McEVOY et al., 1987; McEVOY; McCUE; FRETER, 1989; 

MORI et al., 2002; SPOHN; STRAUSS, 1989; TUNE et al., 1982). Isto faz pensar na 

possibilidade de se recomendar aos clínicos que, diante de pacientes com déficits de 

memória, dêem preferência à prescrição de medicamentos antipsicóticos atípicos, que 
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exigem com menos freqüência o uso de antiparkinsonianos. Ou ainda, de evitar 

medicações antipsicóticas que apresentem de maneira significativa este tipo de efeito 

colateral.   

 Levando-se em conta estes dados, no presente estudo os pacientes foram 

divididos quanto à carga colinérgica das medicações em uso. A comparação dos 

subgrupos de pacientes assim gerados não revelou diferenças estatísticas nos resultados 

alcançados nas tarefas de memória empregadas, nem na tarefa de rememoração livre, 

cujo desempenho mostrou-se mais suscetível a estes efeitos (BREBION et al., 2004; 

McEVOY et al., 1987; McEVOY; McCUE; FRETER, 1989). Na tarefa de memória 

operativa torna-se ainda menos provável que tenha havido alguma influência 

significativa, já que não apenas a divisão dos pacientes de acordo com a carga colinérgica 

não mostrou diferenças, como também elas já não haviam sido evidenciadas quando se 

comparou o desempenho dos pacientes ao dos voluntários sãos na tarefa dupla. Além 

disso, estudos mostram a existência de déficits de memória  nos pacientes mesmo quando 

na ausência de uso de medicamentos (SAYKIN et al., 1994).  

 

5.7. Aplicações clínicas 

 

Na metanálise realizada por Green (1996), o autor buscou estudos que 

investigaram as correlações entre os deficits cognitivos em pacientes com esquizofrenia e 

funcionamento psicossocial. Verificou que a memória foi a única função cognitiva que se 

correlacionou com as diferentes medidas de funcionamento social e de aprendizagem de 

habilidades avaliadas nestes estudos. Foi encontrada correlação entre desempenho em 

tarefas de memória explícita e capacidade de inserção na vida social, estimada pela 

qualidade de vida, grau de autonomia e extensão da rede de relações sociais. 
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Correlacionou-se ainda com a habilidade de resolver situações interpessoais complexas. 

Além disso, medidas de memória explícita e operativa foram associadas também com a 

capacidade para adquirir e expressar novas habilidades sociais na esquizofrenia. Bellack, 

Gold e Buchanan (1999) relatam também associação entre memória verbal e capacidade 

de resolver problemas sociais, habilidades sociais e resposta a treinamento de habilidades 

sociais. 

Tendo em vista estes achados e a heterogeneidade clínica na esquizofrenia, o uso 

de tarefas cognitivas pode constituir um instrumento importante na determinação do 

perfil cognitivo desses pacientes, em especial no que diz respeito ao funcionamento da 

memória. Isto pode ser útil na identificação de pacientes que poderiam se beneficiar de 

técnicas de reabilitação cognitiva e a definir as abordagens mais adequadas, de acordo 

com as necessidades de cada um deles (ADAD; CASTRO; MATTOS, 2001).  

Uma vez feito isto, poderiam ser usadas técnicas que envolvam a aprendizagem e 

treinamento de algumas habilidades, de modo a torná-las baseadas mais em processos 

automáticos. Isto diminuiria a sobrecarga sobre sistemas de memória já deficitários. Em 

outras situações, o desempenho em tarefas cognitivas poderiam ser melhoradas com 

treinamento, instruções adicionais e incentivos, o que capacitaria melhor os pacientes 

para realizá-las (BELLACK; GOLD; BUCHANAN, 1999). 

Além disso, os resultados deste trabalho apontam para a necessidade de se 

considerar o efeito do nível de processamento ao se definirem estratégias de reabilitação 

cognitiva para pacientes com esquizofrenia. Isto porque os pacientes demonstraram 

também possuir capacidade de aproveitar informações complementares associadas aos 

estímulos alvo, ainda que em menor grau que os voluntários sãos, o que é importante 

para a formação de traços de memória mais estáveis. 
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Qualquer que seja a abordagem empregada, porém, deve-se ter em mente que a 

ênfase deve ser dada não na eliminação das deficiências cognitivas, mas sim na redução 

das suas conseqüências.  
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VI. CONCLUSÕES 

 
 

A esquizofrenia compromete seletivamente o reconhecimento acompanhado de 

rememoração consciente. Os mecanismos deste comprometimento não são conhecidos, 

mas os resultados encontrados não sustentam a idéia do envolvimento do centro 

executivo da memória operativa. Tal conclusão, contudo, seria precipitada tendo em vista 

a necessidade de se considerar o estado de funcionamento de outras funções do centro 

executivo, além da possibilidade de diferenças no funcionamento cognitivo em grupos de 

pacientes com esquizofrenia. O efeito do nível de processamento esteve presente nos 

pacientes, embora em menor grau do que nos voluntários sãos, o que implica numa 

menor capacidade de aproveitar informações complementares associadas aos estímulos. 

É provável que tal fenômeno decorra de prejuízos na recuperação das informações, 

embora não possa ser descartada a possibilidade de disfunções também na fase de 

aquisição.  

A compreensão do funcionamento cognitivo dos pacientes pode, portanto, 

constituir instrumento útil para a construção de técnicas de reabilitação cognitiva. Estas 

podem contribuir para que sejam minimizados os prejuízos no funcionamento social 

destes pacientes, em grande parte decorrentes de disfunções no funcionamento da 

memória.   
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 
 

Termo de Consentimento Pós-Informação 

 

Nome da Pesquisa - Estudo das Alterações de Memória e dos Estados de Consciência 

que Acompanham a Rememoração Consciente em Pacientes com Esquizofrenia 

Pesquisador Responsável  - Marcos Aurélio Martins Ribeiro                   CRM-SP nº 

81.305 

 

DESCREVER ABAIXO AS INFORMAÇÕES DADAS AO PACIENTE SOBRE: 

  

1) A justificativa e o objetivo da pesquisa;  

2) Os procedimentos que serão utilizados e seu propósito, bem como a identificação dos 

procedimentos que serão experimentais   

3) Os desconfortos e riscos esperados e; 

4) Os benefícios que se pode obter.  

 

AS INFORMAÇÕES SUPRA-CITADAS DEVEM SER REDIGIDAS EM TERMOS 

SIMPLES CONHECIDOS PELOS PACIENTES E DE FORMA QUE POSSAM 

ENTENDER: 

 

A finalidade desta pesquisa é estudar o funcionamento da memória em pessoas com 

esquizofrenia e compará-lo com o de indivíduos sem esta doença. Para isso serão 

necessárias duas sessões de cerca de 90 (noventa) minutos nas quais serão aplicados 

testes que exigirão resposta oral ou escrita. Nenhum deles trará riscos para a sua saúde. 

Os resultados que forem encontrados serão importantes para que possamos entender 

melhor essa doença e descobrir novas formas de identificá-la e tratá-la. 

  

                                                                              

__________________________________ 

     PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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ANEXO II (continuação) 
Eu,___________________________________________________________________, 

RG nº _______________________, abaixo assinado, tendo recebido as informações 

acima, e ciente dos meu direitos abaixo relacionados, concordo em participar. 

 

1) A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa 

e o tratamento a que serei submetido;    

2) A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

no estudo sem que isso traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento; 

3) A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada com a minha privacidade; 

4) O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que 

esta possa afetar minha vontade de continar participando; 

5) A disponibilidade de tratamento médico e indenização a que legalmente teria direito, 

por parte da Instituição de Saúde, em caso de danos que a justifiquem, diretamente 

causados pela pesquisa e; 

6) Que se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

 

 

                                       Ribeirão Preto, _____de__________________de_______. 

 

 

 

                                             

___________________________________________________ 

                                    ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL LEGAL  

 

 

 

 

OBS: O presente estudo tem apenas finalidade de pesquisa, não estando os pacientes 

portanto expostos a nenhum método terapêutico. 
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ANEXO III 

 

Nome: ______________________Idade:___________ Sexo:____________  

Escolaridade:_________________Data:__________Ordem:____________ 
 

 

1-BPRS: 
 

Item Nº Escore 

Preocupação Somática 1  

Ansiedade (Psíquica) 2  

Retraimento Emocional 3  

Desorganização Conceitual 4  

Auto-Depreciação e Culpa 5  

Ansiedade Somática 6  

Distúrbios Motores Específicos 7  

Auto-Estima Exagerada 8  

Humor Deprimido 9  

Hostilidade 10  

Desconfiança 11  

Alucinações 12  

Retardo Psicomotor 13  

Falta de Cooperação 14  

Conteúdo Incomum de Pensamento 15  

Afeto Embotado ou Inapropriado 16  

Agitação Psicomotora 17  

Desorientação e Confusão 18  
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ANEXO III (continuação) 

 

2-PANSS (Escala Negativa) 

 
Item Nº Escore 

Embotamento Afetivo N1  

Retraimento Emocional N2  

Contato Pobre N3  

Retraimento Social Passivo/Apático N4  

Dificuldade no Pensamento Abstrato N5  

Falta de Espontaneidade e Fluência Verbal N6  

Pensamento Estereotipado N7  

TOTAL  
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ANEXO IV 
 

Nome: ______________________Idade:___________ Sexo:___________  

Escolaridade:_________________Data:____________Ordem:__________ 
 
 
 
 
 

TESTE DOS BLOCOS  

(descontinuar após 3 falhas consecutivas) 

Arranjo Tempo Falha Pontuação 

1                                                                                                        2       1. 60” 

2            0                                             1 

1                                                                                                        2 2. 60” 

2            0                                             1 

3. 60”   0 4   (16-60”) 5   (11-15”) 6   (1-10”) 

4. 60”  

 

 0 4   (16-60”) 5   (11-15”) 6   (1-10”) 

 

5. 60”  

 

 0 4   (21-60”) 5   (16-20”) 6   (11-15”) 7   (1-10”) 

6. 120” 

 

  0 4   (36-120”) 5   (26-35”) 6   (21-25”) 7   (1-20”) 

7. 120” 

 

  0 4   (61-120”) 5   (46-60”) 6   (31-45”) 7   (1-30”) 

8. 120” 

 

  0 4   (76-120”) 5   (56-75”) 6   (41-55”) 7   (1-40”) 

9. 120” 

 

  0 4   (76-120”) 5   (56-75”) 6   (41-55”) 7   (1-40”) 

Total: 
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ANEXO IV (continuação) 

 

Nome: ______________________Idade:___________ Sexo:____________  

Escolaridade:_________________Data:___________Ordem:___________ 
 

Palavras TESTE DO VOCABULÁRIO Pontuação 

1. Cama   

2. Reunir   

3. Terminar   

4. Navio   

5. Tranqüilo   

6. Consertar   

7. Inverno   

8. Doméstico   

9. Cruzeiro   

10. Merenda   

11. Enorme   

12. Compaixão   

13. Remorso   

14. Tecido   

15. Regularizar   

16. Incomparável   

17. Obstruir   

18. Gerar   

19. Esconder   
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  (continuação)

20. Consumir   

21. Coragem   

22. Santuário   

23. Sentença   

24. Designar   

25. Ponderar   

26. Audacioso   

27. Plagiar   

28. Presságio   

29. Tangível   

30. Perímetro   

31. Relutante   

32. Nefasto   

33. Tenacidade   

34. Evasivo   

35. Embargar   Total: 
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ANEXO IV (continuação) 
 

1. CAMA 11. ENORME 

2. REUNIR 12. COMPAIXÃO 

3. TERMINAR 13. REMORSO 

4. NAVIO 14. TECIDO 

5. TRANQÜILO 15. REGULARIZAR 

6. CONSERTAR 16. INCOMPARÁVEL

7. INVERNO 17. OBSTRUIR 

8. DOMÉSTICO 18. GERAR 

9. CRUZEIRO 19. ESCONDER 

10. MERENDA 20.CONSUMIR 
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(continuação) 

21. CORAGEM  29. TANGÍVEL 

22. SANTUÁRIO 30. PERÍMETRO 

23. SENTENÇA  31. RELUTANTE 

24. DESIGNAR 32. NEFASTO 

25. PONDERAR 33. TENACIDADE 

26. AUDACIOSO 34. EVASIVO 

27. PLAGIAR 35. EMBARGAR 

28. PRESSÁGIO  
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ANEXO V 
 
 

Lista 01 
 

Nº PALAVRA INSTRUÇÃO Nº PALAVRA INSTRUÇÃO

01 Escada Contar letras 21 Caminhão Contar letras 

02 Anel Formar frase 22 Borboleta Formar frase 

03 Folha Formar frase 23 Lua Formar frase 

04 Estrela  Contar letras 24 Coelho Contar letras 

05 Lápis Contar letras 25 Cinzeiro Formar frase 

06 Bandeira Formar frase 26 Caixa Formar frase 

07 Sino Contar letras 27 Árvore Contar letras 

08 Meia  Contar letras 28 Agulha Formar frase 

09 Abacaxi Formar frase 29 Peão Contar letras 

10 Mão Contar letras 30 Cabide Formar frase 

11 Mala Formar frase 31 Cigarro Contar letras 

12 Banana Contar letras 32 Casa Contar letras 

13 Abajur Formar frase 33 Livro Formar frase 

14 Sofá Formar frase 34 Parafuso Contar letras 

15 Panela Contar letras 35 Serrote Formar frase 

16 Coração Formar frase 36 Chave Formar frase 

17 Lâmpada Contar letras 37 Porta Contar letras 

18 Garfo Contar letras 38 Pincel Formar frase 

19 Camelo Formar frase 39 Mesa Formar frase 

20 Martelo Contar letras 

 

40 Régua Contar letras 
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ANEXO V (continuação) 

 

Lista 02 

 
Nº PALAVRA INSTRUÇÃO Nº PALAVRA INSTRUÇÃO

01 Xícara Formar Frase 21 Regador Contar letras 

02 Vassoura Contar letras 22 Machado Formar frase 

03 Cachimbo Formar frase 23 Pêra Contar letras 

04 Pão Formar frase 24 Violão Formar frase 

05 Telefone Contar letras 25 Prego Contar letras 

06 Colar Formar frase 26 Canhão Contar letras 

07 Chapéu Formar frase 27 Urso Formar frase 

08 Garrafa Contar letras 28 Vaso Contar letras 

09 Sol Contar letras 29 Sapato Contar letras 

10 Jarra Formar frase 30 Cadeado Formar frase 

11 Braço Formar frase 31 Cogumelo Formar frase 

12 Ônibus Contar letras 32 Óculos Contar letras 

13 Cama Contar letras 33 Vela Formar frase 

14 Botão Formar frase 34 Copo Formar frase 

15 Bicicleta Formar frase 35 Olho Contar letras 

16 Zebra Contar letras 36 Cadeira Formar frase 

17 Tesoura Contar letras 37 Apito Contar letras 

18 Colher Formar frase 38 Pente Contar letras 

19 Âncora Formar frase 39 Maçã Formar frase 

20 Caneta Contar letras 

 

40 Gravata Contar letras 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

Neste teste, nós vamos lhe dar uma lista de palavras com duas páginas, cada uma 
com 04 (quatro) colunas. Algumas das palavras vêm dos cartões que você viu, outras 
não. 

Você vai trabalhar atentamente, no seu ritmo, lendo de cima para baixo, coluna 
após coluna, sem voltar atrás. Quando você reconhecer uma palavra:               

1º)  Faça um círculo ao seu redor. 
2º)  Em seguida pense: 
 
a) Ou você se LEMBRA de modo consciente de certos elementos que ocorreram 

quando você viu a palavra pela primeira vez, por exemplo:    
                                                            uma imagem que lhe veio a mente; 
                                                            uma associação com outra palavra da lista; 
                                                            um sentimento que a palavra evocou em você; 
                                                            a posição ou aspecto da palavra; 
                                                            uma associação com algum acontecimento. 

Neste caso, após ter contornado a palavra, escreva ao lado a letra L (abreviação de 
"Eu me Lembro"), para indicar que você se lembra conscientemente desta palavra 
associada a alguma outra coisa. 

 
b) Ou você simplesmente SABE que a palavra pertence à lista que você viu mas 

não é capaz de lembrar conscientemente de nada a respeito do  que tenha ocorrido por 
ocasião da primeira leitura. Você apenas tem o sentimento de familiaridade, de que esta 
palavra lhe foi mostrada anteriormente. 

Neste caso, após ter contornado a palavra, escreva ao seu lado a letra S 
(abreviação de "Eu Sei"), para indicar que você apenas sabe que esta palavra estava entre 
as que lhe foram mostradas anteriormente. 

 
c) Ou você ACHA que a palavra pertencia à lista que lhe foi mostrada 

anteriormente, mas não há lembrança consciente nem sentimento de familiaridade. 
Neste caso, após ter contornado a palavra, escreva ao lado a letra A (abreviação 

de "Eu Acho"), para indicar que você não tem certeza se esta palavra estava entre as que 
lhe foram mostradas anteriormente. 

 
L= eu me LEMBRO 

S= eu SEI 
A= eu ACHO 
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ANEXO VIII 
 
 
 
 
 

VASSOURA  COGUMELO CANHÃO ÓCULOS 
    
    

REGADOR  LÁPIS CAIXA COPO 
    
    

TESOURA  FOLHA  APITO CHAPÉU 
    
    

XÍCARA ZEBRA MARTELO JARRA 
    
    

CACHIMBO SOL  COLHER  ANEL 
    
    

ABACAXI PREGO VASO CABIDE 
    
    

GRAVATA LÂMPADA BORBOLETA PENTE 
    
    

ESCADA CAMELO ABAJUR ESTRELA 
    
    

CASA ÔNIBUS SINO MESA 
    
    

CADEADO COLAR PÃO SOFÁ 
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ANEXO VIII (continuação) 
 

 
 

BRAÇO 
 
 

 
 

CAMA 

 
 

PARAFUSO 
 

 
GARRAFA 

MEIA PORTA CAMINHÃO PEÃO 
    
    

BOTÃO MALA MAÇÃ SERROTE 
    
    

GARFO CADEIRA SAPATO PINCEL 
    
    

RÉGUA TELEFONE OLHO CIGARRO 
    
    

CORAÇÃO ÂNCORA CANETA COELHO 
    
    

LUA BANDEIRA VIOLÃO PÊRA 
    
    

BICICLETA MACHADO URSO ÁRVORE 
    
    

PANELA VELA CINZEIRO CHAVE 
    
    

AGULHA BANANA LIVRO MÃO 
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ANEXO IX 
 

 

 
 
 
 
 
 

JANELA 
 

LEÃO 
 

HARPA 
 

CAPACETE 
 

PEIXE 
 

MILHO 
 

FLOR 
 

BOLO 
 

HELICÓPTERO 
 

CINTO 
 

BONECA 
 

IGREJA 
 
 



 

 

- 117 -

ANEXO X 
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ANEXO XI 
 

 



 

 

- 119 -

ANEXO XII 
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ANEXO XIII 
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ANEXO XIV 
 
 
 
 
 
 
 

 
AR 

 
PÉ 

  
SOL 

 
BAR 

 
CRUZ 

 
MAR 

 
DOR 

 
LUZ 

 
MÃO 

 
PAZ 

  
MÉDICO 

 
CABEÇA 

 
BANDEIRA 

 
CERVEJA 

 
PLANETA 

 
HOSPITAL 

 
FÁBRICA 

 
CAMISA 

 
CIDADE 

 
ESTRELA 

 
ADOLESCENTE 

 
APARTAMENTO 

 
FISCALIZAÇÃO 

 
LITERATURA 

 
DIFICULDADE 

 
FILOSOFIA 

 
FATURAMENTO 

 
INVESTIGAÇÃO 

 
ANIVERSÁRIO 

 
FINANCIAMENTO 
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ANEXO XV 
 

 
 

 

 

 
 

PACIENTES MEDICAÇÃO 
DOSAGEM 

DIÁRIA 
(EM MG) 

CARGA 
COLINÉRGICA 

01 Risperidona 2 BAIXA 
02 Risperidona 2 BAIXA 
03 Clorpromazina 400 ALTA 
04 Haloperidol 5 BAIXA 
05 Clozapina 300 ALTA 
06 Olanzapina 2,5 BAIXA 

07 
Haloperidol 

Carbamazepina 
Clorpromazina 

20 
1000 
300 

ALTA 

08 Olanzapina 10 BAIXA 

09 Sulpiride 
Biperideno 

400 
8 ALTA 

10 Risperidona 4 BAIXA 
11 Clozapina 300 ALTA 
12 Clozapina 450 ALTA 
13 Clozapina 350 ALTA 
14 Olanzapina 2,5 BAIXA 
15 Clozapina 250 ALTA 

16 
Decanoato de 
Haloperidol 
Biperideno 

300 
4 ALTA 

17 Pimozida 4 BAIXA 
18 Risperidona 5 BAIXA 

19 Clozapina 
Imipramina 

600 
75 ALTA 

20 
Tioridazina 
Pipotiazina 

Triexifenidila 

500 
50 
10 

ALTA 

Medicações usadas pelos pacientes no momento da avaliação e dosagem (em mg) 
 


